
 

 

     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 

 

           №  393 

 

Взето срещу подпис с Протокол № 45 от Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област на 16.11.2017 год. 

 

 

 

Относно: точка „Първа” - Докладна записка относно осъществен контрол 

за законосъобразност от Областния управител на област Пловдив и констатирана 

частична незаконосъобразност на Решение № 387, взето с Протокол № 

44/24.10.2017 г. от Общински съвет-Хисаря - докладва инж. П. Дойкова – кмет 

на община Хисаря. 

  

 

На основание чл. 21, ал. 2 и констатирана частична незаконосъоразност 

на Решение № 387, взето с Протокол № 44/24.10.2017 г. на Общински съвет 

Хисаря по реда на чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА от Областния управител на област 

Пловдив и чл. 45, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Отменя точки II, III, IV,V,VI,VII,VIII от Решение № 387, взето с Протокол 

№ 44/24.10.2017 г. на Общински съвет Хисаря 

 

 

 МОТИВИ: Във връзка със спазване предвидено от закона правомощие на 

кмета на Общината да предложи на общинския съвет отдаването на язовири под 

наем по реда на § 12, точка 2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закон 

за изменение и допълнение на Закон за водите, Общински съвет-Хисаря намира 

решението за целесъобразно. 
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Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 12 

Подписали – 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 

 

           №  394 

 

Взето срещу подпис с Протокол № 45 от Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област на 16.11.2017 год. 

 

 

Относно: точка „Втора” - Докладна записка откриване на процедура за 

избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката 

и експлоатацията на язовири – публична общинска собственост, разположени на 

територията на община Хисаря, обл.Пловдив, чрез предоставянето им под наем 

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

 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и ал. 2 от Закон за местното 

самоуправление и местна администрация, във връзка с § 12, точка 2 от 

Преходни и заключителни разпоредби към Закон за изменение и 

допълнение на Закон за водите /ДВ, бр.103/ 29.11.2013 год. изм. и доп. - ДВ, 

бр. 58 от 2015 г./, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

І. Открива процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, 

поддръжката и експлоатацията на язовирите и водоемите чрез предоставянето 

под наем  на изброени по-долу обекти, а именно: 

1. Язовир „Момина баня” с площ 206.818 дка, съставляващ имот № 000 105 

находящ се в местността “Равнака - 02”, в землището на гр.Хисаря, общ. Хисаря, 

обл. Пловдив, с Акт за ПОС № 3 от 28.02.2006 г. 

2. Язовир „Реджепица” с площ от 4.692 дка., съставляващ имот № 000 831, 

находящ се в землището на с.Старо Железаре, общ. Хисаря, обл. Пловдив, с Акт 

за ПОС № 19 от 14.03.2006 г. 

3. Язовир „Селски гьол” с площ от 711.289 дка., съставляващ имот № 000 

066, находящ се в с.Ново Железаре, общ. Хисаря, обл. Пловдив, с Акт за ПОС № 

32 от 06.04.2006 г. 
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4. Язовир „Азмака” с площ от 10.114 дка., съставляващ имот № 000 530, 

находящ се в с. Ново Железаре, общ. Хисаря, обл.Пловдив, с Акт за ПОС № 

30/06.04.2006 г. 

5. Язовир „Таревско дере” с площ от 128.199 дка., съставляващ имот № 000 

128, находящ се в местността “Ласкара – пладнището” в землището на с. 

Паничери, общ. Хисаря, обл. Пловдив, с Акт за ПОС № 27/05.04.2006 г. 

6. Язовир „Под ракиджийницата” с площ от 8.777 дка., съставляващ имот 

№ 000 768, находящ се в местността “Староселска граница” в землището на с. 

Паничери, общ. Хисаря, обл. Пловдив, с Акт за ПОС № 29/05.04.2006 г. 

7 Язовир „Кавака” с площ от 799.182 дка., съставляващ имот № 001 049, 

находящ се в местността “Зад мараша” в  землището на с. Паничери, общ. 

Хисаря, обл. Пловдив, с Акт за ПОС № 24/04.04.2006 г. 

8. Язовир „Груйново дере” с площ от 97.243 дка., съставляващ имот № 000 

006, находящ се в местността “Ласкара - пладнището” в  землището на с. 

Паничери, общ. Хисаря, обл. Пловдив, с Акт за ПОС № 28/05.04.2006 г. 

9. Язовир „Белесис” с площ от 39.954 дка., съставляващ имот № 000 936, 

находящ се в землището на с. Паничери, общ. Хисаря, обл. Пловдив, с Акт за 

ПОС № 25/05.04.2006 г. 

10. Язовир „Порта баала”  с площ от 41,678 дка., съставляващ имот № 000 

396, находящ се в землището на с. Мътеница, общ. Хисаря, обл. Пловдив, с Акт 

за ПОС № 36 от 07.04.2006 г. 

       11. Язовир „Горен козлук” с площ от 34,647 дка., съставляващ имот № 

000454, находящ се в землището на с.Красново, общ. Хисаря, обл. Пловдив, с 

Акт за ПОС № 44 от 10.04.2006 г. 

12. Язовир „Долен козлук” с площ от 39,994 дка., съставляващ имот № 

000455, находящ се в землището на с. Красново, общ. Хисаря, обл. Пловдив, с 

Акт за ПОС № 43 от 10.04.2006 г. 

13. Язовир „Керезлъка” с площ от 56,842 дка., съставляващ имот № 000392, 

находящ се в землището на с. Красново, общ. Хисаря, обл. Пловдив, с Акт за 

ПОС № 45 от 10.04.2006 г. 

14. Язовир „Мънгови ливади” с площ от 37.021 дка., съставляващ имот № 

000347, находящ се в землището на с. Красново, общ. Хисаря, обл. Пловдив, с 

Акт за ПОС № 47 от 10.04.2006 г. 

15. Язовир „Горски път” с площ от 17.429 дка., съставляващ имот № 

000348, находящ се в землището на с. Красново, общ. Хисаря, обл. Пловдив, с 

Акт за ПОС № 46 от 10.04.2006 г. 

16. Язовир „Полицата” с площ от 127.617 дка., съставляващ имот № 

000394, находящ се в землището на с. Красново, общ. Хисаря, обл. Пловдив, с 

Акт за ПОС № 38 от 10.04.2006 г. 

17. Язовир „Ташбунар” с площ от 47.829 дка., съставляващ имот № 001 205, 

находящ се в землището на с. Кръстевич, общ. Хисаря, обл. Пловдив, с Акт за 

ПОС № 40 от 10.04.2006 г. 



18. Язовир „До гробището” с площ от 6.689 дка., съставляващ имот № 001 

451, находящ се в землището на с. Кръстевич, общ. Хисаря, обл. Пловдив, с Акт 

за ПОС № 39 от 10.04.2006 г. 

19. Язовир „Коруджака” с площ от 163.612 дка., съставляващ имот № 013 

003, находящ се в землището на с. Беловица, общ. Хисаря, обл. Пловдив, с Акт 

за ПОС № 33 от 06.04.2006 г. 

20. Язовир „Кинляка” с площ от 124.841 дка., съставляващ имот № 058 024, 

находящ се в землището на с. Беловица, общ. Хисаря, обл. Пловдив, с Акт за 

ПОС № 34 от 06.04.2006 г.   

 

ІІ. Изборът на оператор да се осъществи чрез провеждане на публичен 

търг с явно наддаване по реда на Глава шеста от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община 

Хисаря, Пловдивска област. 

 

ІІІ. Съобразно експертно становище на лицензиран оценител за 

наемна цена за всеки един язовир, определя начална тръжна цена за всеки 

отделен обект, от настоящото решение, в размер както следва:  

 1. За язовир „Момина баня” с площ 206.818 дка, съставляващ имот № 

000 105 находящ се в местността “Равнака - 02”, в землището на гр.Хисаря, общ. 

Хисаря, обл. Пловдив, с Акт за ПОС № 3 от 28.02.2006 г. –  5 303 /пет хиляди 

триста и три/ лева без ДДС годишен наем; 

2. За язовир „Реджепица” с площ от 4.692 дка., съставляващ имот № 000 

831, находящ се в землището на с. Старо Железаре, общ. Хисаря, обл.Пловдив, с 

Акт за ПОС № 19 от 14.03.2006г. – 340 /триста и четиридесет/ лева без ДДС 

годишен наем;  

3. За язовир „Селски гьол” с площ от 711.289 дка., съставляващ имот № 

000 066, находящ се в с. Ново Железаре, общ. Хисаря, обл. Пловдив, с Акт за 

ПОС № 32 от 06.04.2006г. – 12 857 /дванадесет хиляди осемстотин петдесет и 

седем/ лева без ДДС годишен наем;  
4. За язовир „Азмака” с площ от 10.114 дка., съставляващ имот № 000 530, 

находящ се в с. Ново Железаре, общ. Хисаря, обл. Пловдив, с Акт за ПОС № 

30/06.04.2006 г. – 671 /шестстотин седемдесет и един/ лева без ДДС годишен 

наем;  
5. За язовир „Таревско дере” с площ от 128.199 дка., съставляващ имот № 

000 128, находящ се в местността “Ласкара – пладнището” в землището на с. 

Паничери, общ. Хисаря, обл. Пловдив, с Акт за ПОС № 27/05.04.2006 г. – 2 741 

/две хиляди седемстотин четиридесет и един/ лева без ДДС годишен наем;   
6. За язовир „Под ракиджийницата” с площ от 8.777 дка., съставляващ 

имот № 000 768, находящ се в местността “Староселска граница” в землището на 

с. Паничери, общ. Хисаря, обл.Пловдив, с Акт за ПОС № 29/05.04.2006 г. – 686 

/шестстотин осемдесет и шест/ лева без ДДС годишен наем;    



7.  За язовир „Кавака” с площ от 799.182 дка., съставляващ имот № 001 

049, находящ се в местността “Зад мараша” в  землището на с. Паничери, общ. 

Хисаря, обл. Пловдив, с Акт за ПОС № 24/04.04.2006 г. – 19 631 /деветнадесет 

хиляди шестстотин тридесет и един/ лева без ДДС годишен наем;    
8. За язовир „Груйново дере” с площ от 97.243 дка., съставляващ имот № 

000 006, находящ се в местността “Ласкара - пладнището” в  землището на с. 

Паничери, общ. Хисаря, обл. Пловдив, с Акт за ПОС № 28/05.04.2006г. – 3 911 

/три хиляди деветстотин и единадесет/ лева без ДДС годишен наем.     
9. За язовир „Белесис” с площ от 39.954 дка., съставляващ имот № 000 

936, находящ се в землището на с. Паничери, общ. Хисаря, обл. Пловдив, с Акт 

за ПОС № 25/05.04.2006г. –     1 149 /хиляда сто четиридесет и девет/ лева без 

ДДС годишен наем.     
10. За язовир „Порта баала”  с площ от 41,678 дка., съставляващ имот № 

000 396, находящ се в землището на с. Мътеница, общ. Хисаря, обл. Пловдив, с 

Акт за ПОС № 36 от 07.04.2006г. – 1 086 /хиляда осемдесет и шест/ лева без 

ДДС годишен наем.    
  11. За язовир „Горен козлук” с площ от 34,647 дка., съставляващ имот № 

000454, находящ се в землището на с. Красново, общ. Хисаря, обл. Пловдив, с 

Акт за ПОС № 44 от 10.04.2006 г. – 841 /осемстоти четиридесе и един/ лева без 

ДДС годишен наем.    

12. За язовир „Долен козлук” с площ от 39,994 дка., съставляващ имот № 

000455, находящ се в землището на с. Красново, общ. Хисаря, обл. Пловдив, с 

Акт за ПОС № 43 от 10.04.2006 г. - 881 /осемстотин осемдесет и един/ лева без 

ДДС годишен наем.    
13. За язовир „Керезлъка” с площ от 56,842 дка., съставляващ имот № 

000392, находящ се в землището на с. Красново, общ. Хисаря, обл. Пловдив, с 

Акт за ПОС № 45 от 10.04.2006 г. – 1 357  /хиляда триста петдесет и седем/ лева 

без ДДС годишен наем.    
14. За язовир „Мънгови ливади” с площ от 37.021 дка., съставляващ имот 

№ 000347, находящ се в землището на с.Красново, общ. Хисаря, обл.Пловдив, с 

Акт за ПОС № 47 от 10.04.2006 г. – 1 004 /хиляда и четири/ лева без ДДС 

годишен наем.    
15. За язовир „Горски път” с площ от 17.429 дка., съставляващ имот № 

000348, находящ се в землището на с. Красново, общ. Хисаря, обл. Пловдив, с 

Акт за ПОС № 46 от 10.04.2006 г. – 1 133 /хиляда сто тридесет и три/ лева без 

ДДС годишен наем.    
16. За язовир „Полицата” с площ от 127.617 дка., съставляващ имот № 

000394, находящ се в землището на с. Красново, общ. Хисаря, обл. Пловдив, с 

Акт за ПОС № 38 от 10.04.2006 г. – 2 466 /две хиляди четириститин шестдесет 

и шест/ лева без ДДС годишен наем.    

17. За язовир „Ташбунар” с площ от 47.829 дка., съставляващ имот № 001 

205, находящ се в землището на с. Кръстевич, общ. Хисаря, обл. Пловдив, с Акт 



за ПОС № 40 от 10.04.2006г. – 1 404 /хиляда четиристотин и четири/ лева без 

ДДС годишен наем.    
18. За язовир „До гробището” с площ от 6.689 дка., съставляващ имот № 

001 451, находящ се в землището на с. Кръстевич, общ. Хисаря, обл. Пловдив, с 

Акт за ПОС № 39 от 10.04.2006 г. – 485 /четиристотин осемдесет и пет/ лева 

без ДДС годишен наем.    
19. За язовир „Коруджака” с площ от 163.612 дка., съставляващ имот № 

013 003, находящ се в землището на с. Беловица, общ. Хисаря, обл. Пловдив, с 

Акт за ПОС № 33 от 06.04.2006 г. – 3 934 /три хиляди деветстотин тридесет и 

четири/ лева без ДДС годишен наем.    
20. За язовир „Кинляка” с площ от 124.841 дка., съставляващ имот № 058 

024, находящ се в землището на с. Беловица, общ. Хисаря, обл. Пловдив, с Акт 

за ПОС № 34 от 06.04.2006 г.  – 2 906 /две хиляди деветстотин и шест/ лева без 

ДДС годишен наем.     

 

ІV. Определя срок на договора за избор на оператор за възлагане 

стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите, както следва: 

1. За  язовир „Кавака” с площ от 799.182 дка., съставляващ имот № 001 

049, находящ се в местността “Зад мараша” в  землището на с. Паничери, общ. 

Хисаря, обл.Пловдив, с Акт за ПОС № 24/04.04.2006г. - 3 /три/ години считано 

от датата на сключване на договора. 

2. За всички останали язовири, описани в настоящата декларация – 10 

/десет/ години считано от датата на сключване на договора; 

 

V. Определя депозит за участие в търга – 20 (двадесет) на сто от 

началната тръжна цена за всеки отделен обект. 

 

VІ. Специфични условия към участниците в търга: 

- участник в търга може да бъде всяко лице, което отговаря на изискванията 

за оператор на язовирна стена по смисъла на § 1, т.95 от Допълнителни 

разпоредби към Закона за водите, а именно: физическо лице хидроспециалист 

или юридическо лице, което разполага със служител хидроспециалист за 

осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на 

язовирни стени и на съоръженията към тях. 

VІІ. Определя следните договорни условия: 

Договорни условия към участниците в търга: 

- след подписване на договора за избор на оператор същият се задължава 

да се снабди с разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект 

съгласно Закон за водите, в случай, че осъществява съответната дейност; 

- операторът е длъжен да предоставя вода за напояване на собствениците и 

ползвателите на земеделски земи, чиито площи се напояват от съответния 

язовир, при спазване на нормативните изисквания; 



- в случай, че по време на действие на договора на територията на язовира 

възникнат сдружения за напояване, операторът се задължава да предостави 

възможност на сдруженията за напояване да доставят вода за напояване през 

съответните поливни сезони до прекратяване на договорите за наем, при 

спазване на нормативните изисквания; 

- в случай, че по време на действие на договора в землището на язовира 

възникнат сдружения за напояване, Общината им право да прекрати договора с 

писмено предизвестие с достатъчно дълъг срок за довършване на започнатите 

водостопански дейности, така че да не бъдат нанесени щети от 

преждевременното им преустановяване, като предизвестието не може да бъде 

със срок, по-дълъг от пет години; 

- операторът на язовирна стена се задължава да спазва изискванията на 

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната 

експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол 

за техническото им състояние/ Обн., ДВ, бр. 81 от 14.10.2016 г./ и Правилника за 

правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от 

хидромелиоративната инфраструктура /обн., ДВ, бр. 97 от 2.11.2004 г./; 

- операторът се задължава да спазва нормативните актове по опазване на 

околната среда, с цел опазване на водния ресурс и на екосъобразното и 

рационалното му използване, санитарно – хигиенните и ветеринарно – 

медицински изисквания; 

- операторът се задължава да поеме за своя сметка разходите по други 

мероприятия за изпълнение предписания от специализираните контролни 

органи, свързани с обезопасяването и сигурността на язовира. 

  

  VІІІ. Възлага на Кмета на Общината да извърши всички необходими 

действия по провеждане на търга и подпише договор за наем със спечелилия 

търга участник.  

 

МОТИВИ:  Настоящето решение се приема на правно основание чл. 21 ал. 

1 т. 8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, във връзка 

с § 12, точка 2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закон за изменение 

и допълнение на Закон за водите /ДВ, бр.103/ 29.11.2013 год., изм. и доп., бр. 58 

от 31.07.2015 г./ и с оглед по-добро стопанисването, поддръжката и 

експлоатацията на описаните обекти. Общински съвет-Хисаря намира 

решението за целесъобразно. 

 
 

 

 

 

 

 

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



Подписали – 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 

 

           №  395 

 

Взето с Протокол № 46 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.11.2017 год. 

 

 

Относно: точка „Първа“ - Докладна записка относно искане на Директора 

на Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив за предоставяне на имоти с нтп – 

полски пътища и канали, попадащи в масиви за ползване по чл. 37в, ал. 16 от 

ЗСПЗЗ и чл. 75б от ППЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 год. в землища на 

територията на община Хисаря - докладва Г. Султанов – председател на ОбС. 

 

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

за собствеността и ползването на земеделски земи, с поименно гласуване, 

Общински съвет гр. Хисаря 

 

         Р  Е  Ш  И  : 

 

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

които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите и канали  

включени в масивите за ползване по споразумения/разпределения за стопанската 

2017/2018г., по цени в размер на средното рентно плащане за „нива” за 

землищата на: гр. Хисаря, с. Михилци, с. Черничево, с. Старо Железаре, с. Ново 

Железаре, с. Паничери, с. Мътеница, с. Старосел, с.Красново, с. Кръстевич, с. 

Беловица и с. Мало Крушево, както следва: 

1. землище гр. Хисаря – 9.00 лв./дка. 

2. землище с. Михилци – 9.00 лв./дка. 

3. землище Черничево – 14.00 лв./дка. 

4. землище с. Старо Железаре – 13.00 лв./дка. 

5. землище с.Ново Железаре – 16.00 лв./дка. 

6. землище с. Паничери – 13.00лв./дка. 

7. землище с. Мътеница – 9.00 лв./дка. 

8. землище с. Старосел – 11.00 лв./дка. 

9. землище с. Красново – 12.00 лв./дка. 

10. землище с.Кръстевич – 17.00 лв./ дка. 

11. землище с. Беловица – 18.00 лв./дка. 
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12. землище с. Мало Крушево – 23.00 лв./дка 

2. В 7-дневен срок от влизането в сила на решението, Кметът да издаде 

заповед, която да се публикува на интернет страницата на общината.   

3. В едномесечен срок от издаване на заповедта  ползвателите да внасат по 

банкова сметка на общината сумата за определените за ползване полски пътища 

и канали и да сключат с Кмета на общината договори за наем за стопанска 

2017/2018 година.  

 

МОТИВИ: С оглед изпълнение на нормативните изисквания и във връзка 

със задоволяване нуждите на желаещите за ползване под наем на имоти с нтп-

полски пътища и канали, включени в масивите за ползване по споразумения/ 

разпределения за стопанската 2017/2018 год., 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 

 

           №  396 

 

Взето с Протокол № 46 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.11.2017 год. 

 

Относно: точка „Втора“ - Докладна записка относно приемане на Наредба 

№ 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото 

имущество на територията на община Хисаря, с която се отменя Наредба № 1 за 

поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото 

имущество на територията на община Хисаря, приета с Решение № 8,  взето с 

Протокол № 2  на заседание на Общински съвет Хисаря, проведено на 29.11. 2011 

г., изменена и допълнена с Решение № 162, взето с Протокол № 19/19.07.2016 г. 

от Общински съвет Хисаря - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

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

ал. 4 от ЗАН и чл. 76, ал. 3 от АПК и предоставените към проекта мотиви и 

направените допълнения, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

  

1. Приема Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, 

чистотата и общественото имущество на територията на община Хисаря с 

направените допълнения: 

- Чл. 5, т. 5 да стане - Къпането и прането на обществени чешми и 

водопийни павилиони, язовири и други открити водни площи на територията на 

Общината. Къпането се разрешава на обществени бани и плажове; 

 - В чл. 39, т. 11 да се добави – за срок по-голям  от 3 дни; 

- Към чл. 51 да се добави нова т. 9 – Забранява се карането на велосипеди, 

ролери и други подобни от деца под 14 год. по улиците с интензивно движение, 

града и кметствата; 

- Към чл. 51 да се добави нова т. 10 – Забранява се движението на конски и 

магарешки каруци и друга животинска тяга, неосигурени против замърсяване с 

животински отпадъци; 

- Чл. 54, ал. 1,  т. 5 става  – Ловенето и убиването на катерички, пойни 

птици, гълъби, гугутки, събирането на яйцата им, повреждането на хранилките, 

mailto:obstina@hisar.bg


птичите къщички и гнездата им в парковете и градинките, както и разрушаването 

на мравуняците; 

- Чл. 54, ал. 1,  т. 16 става  – Собственикът на кучето е длъжен да вземе 

всички мерки за предотвратяване безнадзорното напускане на животното от 

мястото на разхождането и/или отглеждането му, както и да поставят табела с 

надпис “зло куче”. 

2. Отменя Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, 

чистотата и общественото имущество на територията на община Хисаря, приета 

с Решение № 8,  взето с Протокол № 2  на заседание на Общински съвет Хисаря, 

проведено на 29.11. 2011 г., изменена и допълнена с Решение № 162, взето с 

Протокол № 19/19.07.2016 г. от Общински съвет Хисаря. 

3. Възлага на Кмета на община Хисаря да предприеме необходимите мерки 

за изпълнение на новоприетата Наредба № 1. 

 

МОТИВИ: Приемането на нова Наредба № 1 е свързано с постъпили до 

момента три протеста на Районна и Окръжна прокуратура-Пловдив с които е 

атакува законосъобразността на отделни нормативни текстове от подзаконовия 

нормативен акт. Създаването ѝ има за цел да регулира обществените отношения 

на местно значение само и единствено в рамките на допустичите граници, 

определени от по-висшия норматинев акт. 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      
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П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  397 

 

Взето с Протокол № 46 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.11.2017 год. 

 

Относно: точка „Трета“ - Докладна записка относно организация на 

административното обслужване в община Хисаря - докладва П. Петров – 

секретар на община Хисаря. 

 

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

Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 
 

Приема информацията за административното обслужване в община 

Хисаря. 

 

МОТИВИ: С оглед осъществяване на контрол върху работата на 

Общинската администрация по административното  обслужване, осигуряване на 

ясна, точна, достоверна, общоразбираема и систематизирана пълна информация 

на гражданите, Общинския съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно.  

 

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” - 1 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      
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П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  398 

 

Взето с Протокол № 46 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.11.2017 год. 

 

 

Относно: точка „Четвърта“ - Докладна записка относно искане вх. № 24-

00-406/25.10.2017 г. от Агенция по заетостта, Директора на Дирекция „Бюро по 

труда – Марица“ гр. Пловдив - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община 

Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от 

Закона за общинската собственост и чл. 18 от Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община 

Хисаря, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

         Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Да се предостави безвъзмездно за управление за срок от 5 годин  на 

Агенция по заетостта, ЕИК 121604974, със седалище и адрес на управление гр. 

София, бул. „Дондуков” № 3, Дирекция „ Бюро по труда Марица” град Пловдив, 

филиал Хисаря, представлявано от Лъчезар Филипов –  директор,  две 

помещения, работно – 11 кв.м. и склад с архив – 7 кв.м. находящи се на втория 

етаж от двуетажната масивна сграда, намираща се на ул.Гурко № 14, град Хисаря 

– публична общинска собственост, съгласно АОС №79/25.08.2006г. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички последващи 

действия за сключване на договор. 

 

МОТИВИ: В момента двете помещения не са необходими за нуждите на 

органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна 

издръжка и отчитайки необходимостта от подновяване действието на договора с 

Дирекция „Бюро по труда -Марица” гр. Пловдив, филиал Хисаря, тъй като срокът 

на последния изтича на 14.01.2018 г. 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 ! 
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Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  399 

 

Взето с Протокол № 46 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.11.2017 год. 

 

 

Относно: точка „Пета“ - Докладна записка относно приемане и 

утвърждаване начална тръжна цена за продажба на урегулирани поземлени 

имоти – частна общинска собственост в гр. Хисаря - докладва инж. П. Дойкова – 

кмет на община Хисаря.  

 

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

чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 68, ал. 1, 

т. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество в Община Хисаря, с поименно гласуване, Общински 

съвет гр. Хисаря 

         Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Да се извърши  продажба чрез публични явни търгове на:  

1.1. УПИ VIII - общ. кв 30 по КРП на гр. Хисаря – археологически резерват,  

с площ от 766.80 кв. м. и местонахождение: гр. Хисаря ул. „Тодор Марков” 

 /бивш железарски магазин/ частна общинска собственост, съгласно АОС № 

83/18.01.2008г.; 

1.2. УПИ IV - 4052 от кв. 112 по КРП на гр. Хисаря – археологически 

резерват, с площ от 835.70 кв.м. и  местонахождение: гр. Хисаря ул. „Тодор 

Марков” /срещу бивш железарски магазин/- частна общинска собственост, 

съгласно АОС № 78/16.01.2008г.;  

2. Приема и утвърждава начални тръжни цени на имотите по пазарни цени, 

определени с докладите на „РАЙЧЕВА- ВЕДИ КОНСУЛТ” ЕООД  гр. Пловдив 

както следва: 

2.1. УПИ VIII - общ. кв. 30 по КРП на гр. Хисаря – археологически резерват, 

с площ от 766.80 кв. м. и местонахождение на имота гр. Хисаря ул. „Тодор 

Марков”  /бивш железарски магазин  -  151826.40 (сто петдесет и една хиляди 

осемстотин двадесет и шест и четиридесет ст.) лева с ДДС.  
 2.2. УПИ IV - 4052 от кв. 112 по КРП на гр. Хисаря – археологически 

резерват, с площ от 835.70 кв.м. и местонахождение на имота гр. Хисаря ул. 

Тодор Марков / срещу бивш жел. Магазин/ - 164466 (сто шестдесет и четири 

хиляди четиристотин шестдесет и шест) лева с ДДС. 

3. Възлага на Кмета на община Хисаря да организира и проведе публичните 

явни търгове и сключи договорите за продажба. 

 



МОТИВИ: За предложените за продажба имоти има проявен интерес  за 

закупуването им от страна на инвеститор, както и с цел осигуряване на приходи 

за общинския бюджет за обезпечаване финансирането на голяма част от 

общинските дейности, Общински съвет-Хисаря намира настоящото решение за 

целeсъобразно. 

  
 

 

 

 

Общ брой общински съветници - 17  - “за” - 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 

mailto:obstina@hisar.bg


 

           №  400 

 

Взето с Протокол № 46 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.11.2017 год. 

 

 

 

Относно: точка „Шеста“ - Докладна записка относно актуализация на 

Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с 

общинска собственост за 2017 г., приемане и утвърждаване начална тръжна цена 

за продажба на имот № 501010 с площ 1.00 декар в местност „Свети Атанас“ 

НТП-изоставена нива, категория осма по КВС на с. Старосел - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

 

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

предложение от постоянните комисии по устройство на територията, 

инфраструктура, благоустрояване и околна среда и икономика, бюджет, 

финанси, антикорупция и конфликт на интереси към ОбС, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

         Р  Е  Ш  И  : 

 

Имот № 501010 с площ от 1.00 декар местност ‘’Свети Атанас’’ землище 

на с.Старосел НТП –изоставена нива, категория VIII /осма/, частна общинска 

собственост съгласно АОС №  1224/09.06.2017 г. да се отдаден под наем. 

 

 

 

МОТИВИ: Поради близостта на имота до ВиК съоръжения на с. Старосел, 

Общински съвет-Хисаря намира настоящото решение за целeсъобразно. 

 

 

 

 

 

 

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 



ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     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 

 

           №  401 

 

Взето с Протокол № 46 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.11.2017 год. 

mailto:obstina@hisar.bg


 

Относно: точка „Седма“ - Докладна записка относно разрешение за 

изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ  за част от кв. 15 – ПИ 184 и 

пешеходна пътека-тупик, по плана на с. Михилци, 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. 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 част от кв. 15 по плана на с. 

Михилци за изменение на ПУП на уличната регулация за възстановяване на 

пътека-тупик между ПИ №№ 183, 182, 181, 179 и 184, 185 по имотни граници, 

съществуваща на място и по кадастър. 

 

МОТИВИ: За да не се възпрепятства достъпа до ПИ № 181, кв. 15 с. 

Михилци, Общински съвет-Хисаря намира настоящото решение за 

целeсъобразно. 

 

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

     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 

 

           №  402 

 

mailto:obstina@hisar.bg


Взето с Протокол № 46 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.11.2017 год. 

 

 

 

Относно: точка „Осма“ - Докладна записка относно Заявление вх. № 94-

00-М-316(2)/09.11.2017 г. от Малина Драгомирова Смит чрез Петя Налбантова 

за разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 101008, местност „Баненска 

кория - 02”, землище гр. Хисаря, за промяна на предназначението за жилищно 

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

 

 

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

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

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание за проектиране по 

чл. 125 от ЗУТ за изработване проект за ПУП-ПРЗ на ПИ 101008, местност 

„Баненска кория - 02”, землище гр. Хисаря, за промяна на предназначението за 

жилищно застрояване.                                                                                                                     

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

ПИ 101008, местност „Баненска кория - 02”, землище гр. Хисаря, за промяна на 

предназначението за жилищно застрояване, едновременно с ПУП за ВиК и ел. 

мрежи.                                                                                            

 

 

МОТИВИ: Във връзка с проявени инвестиционни намерения и 

необходимостта от промяна предназначението на имота, Общински съвет-

Хисаря намира настоящото решение за целeсъобразно. 

 

 

 

 

 

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” - няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     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 

 

           №  403 

 

Взето с Протокол № 46 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.11.2017 год. 

 

mailto:obstina@hisar.bg


 

 

Относно: точка „Девета“ - Докладна записка относно Разрешение за 

изработване на ПУП-ПР за определяне на санитарно-охранителна зона на 

Сондаж № 1 и Каптирани естествени извори „Топлите извори” от находище на 

минерална вода „Красново” - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община 

Хисаря. 

 

 

 

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

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

 

         Р  Е  Ш  И  : 

 

Допълва Решение № 339, взето с Протокол № 37/10.07.2017 г. и Разрешава 

проучване и проектиране за изменение на ПУП – ПР и ПЗ за проектиране на СОЗ 

на сондаж № 1 и Каптирани естествени извори „Топлите извори” - 

преотреждането на УПИ I-Парк и минерални бани, кв. 3 по плана на Красновски бани, с. 

Красново, Община. Хисаря, публична общинска собственост, в УПИ I-Парк и 

минерални бани УПИ II-СОЗ сондаж № 1 и Каптирани естествени извори „Топлите извори”. 

 

 

МОТИВИ: За осъществяване на безвъзмездното право на управление и 

ползване на находище за минерална вода – изключителна държавна собственост 

„Красново” с. Красново, Община Хисаря, предоставено с решение от 

Министерството на околната среда и водите, Общинския съвет намира 

решението за целесъобразно. 

 
 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници - 17  - “за” - 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 

 

           №  404 

 

Взето с Протокол № 46 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.11.2017 год. 

 

 

 

mailto:obstina@hisar.bg


Относно: точка „Десета“ - Докладна записка относно Заявление вх. № 94-

00-Н-175(3)/31.08.2017 г. от Николай Делков Мустаков, Управител на „Солар 

Нет Системс” ЕООД за одобряване на  ПУП - Парцеларен план на трасе за нов 

електрически кабел, нов водопровод за захранване на ПИ 147022, и пътна връзка 

за ПИ 147022,  местност „Бялата глина”, землище с. Старо Железаре, Община 

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

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от 

ЗУТ, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

         Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Одобрява проект за ПУП- Парцеларен план на трасе за довеждащ 

водопровод за ПИ №147022 в землището на с. Старо Железаре, Община Хисаря, 

преминаващи през имоти 000001 – територии заети от населено място, 000280 - 

пътища ІІІ клас – Държавна публична, 000530 – полски пътища - общинска 

публична собственост, 000531 - полски пътища - общинска публична 

собственост; 

2. Одобрява проект за ПУП- Парцеларен план на Ел. трасе за ПИ №147022 

в землището на с. Старо Железаре, Община Хисаря, преминаващи през имоти 

000001 – територии заети от населено място, 000280- пътища ІІІ клас – Държавна 

публична, 000530 – полски пътища - общинска публична собственост, 000531 - 

полски пътища - общинска публична собственост. 

 

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” - 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 

 

           №  405 

 

Взето с Протокол № 46 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.11.2017 год. 

 

 

mailto:obstina@hisar.bg


Относно: точка „Единадесета“ - 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 200 (двеста) лв. на 

Марин Асенов Георгиев, с. Паничери, ул. «В. Коларов», № 61.  Г-н Георгиев е с 

влошено здравословно състояние, без доходи и не може да покрие разходите за 

лечение и инцидентно възникнали битови потребности. Няма близки, които да 

му окажат подкрепа. 

2. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 500 (петстотин) лв. на 

Спас Найденов Делчевски, с. Ново Железаре, ул. «1-ва», № 6 за покриване на 

част от разходите по провеждане на лечение. Г-н Делчевски е с тежко заболяване, 

изискващо продължително и скъпоструващо лечение.  

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

Мария Иванова Кинарова, гр. Хисаря, ул. «Петко Каравелов»  № 6 за покриване 

на част от разходите по проведено оперативно лечение. Има представен 

разходооправдателен документ на стойност 1480,00лв.  

4. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 300 (тириста) лв. на 

Данчо Генов Жутев, с. Старосел, «ул.Републиканска», № 4 за покриване на част 

от разходите по провеждане на оперативно лечение. Има представена фактура на 

стойност 2550,00 лв. 

 

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” - 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 

 

           №  406 

 

Взето с Протокол № 46 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.11.2017 год. 

 

 

mailto:obstina@hisar.bg


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

№ 26-00-902/16.11.2017 г. от Мария  Кощилакова за допълнение на Решение № 

380, взето с Протокол № 44/ 24.10.2017 г. от Общински съвет гр. Хисаря за 

съгласие за преминаване през общински имоти 262007, 053003, 000234,  000249, 

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, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

         Р  Е  Ш  И  : 

 

Допълва Решение № 380, взето с Протокол № 44/ 24.10.2017 г. от 

Общински съвет гр. Хисаря: 

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

262002 землище с. Старо Железаре, община Хисаря, да преминават през имот, 

публична общинска собственост с номер: 262007-местен път. 

2. Дава съгласие за заустване на повърхностни дъждовни води от обект в 

ПИ 261002 в общински канал с № 000249, като и същият да премине през имоти 

общинска собственост 053003, 000234, 000249. 

 

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 за поземлен 

имот № 262002, които да преминат и през имот 262007-местен път, 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 

 

           №  407 

 

Взето с Протокол № 47 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 05.12.2017 год. 

 

mailto:obstina@hisar.bg


Относно: точка „Първа“ - Докладна записка относно определяне 

представител на община Хисаря в състава на областна комисия за изработване 

на областна здравна карта - докладва Г. Султанов – председател на ОбС-Хисаря. 

  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29, 

ал. 4 от Закона за лечебните заведения, Общински съвет гр. Хисаря 

 

         Р  Е  Ш  И  : 
 

Определя Тони Вълкова Илиева – зам. Кмет на община Хисаря за 

представител на община Хисаря при изработването на областна здравна карта.  
 

МОТИВИ: На основание чл. 21, ал. 1 ,т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка 

с чл. 29, ал. 4 от Закона за лечебните заведения и в изпълнение на писмено искане 

от Министъра на здравеопазването, е определен представител на Община 

Хисаря, при спазване на нормативните изисквания, поради което Общински 

съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 
 

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

Присъствали - 14      - “против” - няма 

Гласували - 14     - “въздържали се” - няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  408 

 

mailto:obstina@hisar.bg


Взето с Протокол № 47 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 05.12.2017 год. 

 

 

 

Относно: точка „Втора“ - Докладна записка относно закупуване на гребло 

за сняг - 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  : 

 

 Дава съгласие за закупуване на гребло за сняг за извършване на зимно 

поддържане и снегопочистване – сметна стойност 8000/осем хиляди/ лева. 

 

 

МОТИВИ: Настоящето решение се взе 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 оглед 

контрола върху осигуряването и финансирането на публични блага и услуги и в 

изпълнение на законовите разпоредби, както и с оглед задоволяване нуждите 

свързани със зимно поддържане и снегопочистване, Общински съвет-Хисаря, 

намира решението за целесъобразно. 

  

 

 

 

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

Присъствали - 14      - “против” - няма 

Гласували - 14     - “въздържали се” - няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  409 

 

Взето с Протокол № 47 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 05.12.2017 год. 

 

mailto:obstina@hisar.bg


Относно: точка „Трета“ - Докладна записка относно приемане на пазарна 

месечна наемна цена на помещенията в сградата, намираща се в гр. Хисаря, ул. 

„Гладстон“ № 12 /бивша поликлиника/, стопанисвани от  „Медицински център I-

Хисар“ ЕООД - докладва Г. Султанов – председател на ОбС-Хисаря. 

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

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

 

 Отлага вземането на решение за приемане на пазарна месечна наемна цена 

на помещенията в сградата, намираща се в гр. Хисаря, ул. „Гладстон“ № 12 

/бивша поликлиника/, стопанисвани от  „Медицински център I-Хисар“ ЕООД за 

доизясняване и доуточняване. 

 

МОТИВИ: С оглед възникнали в хода на обсъждането въпроси и 

необходимост от допълнително доизясняване и доуточняване във връзка с 

„Медицински център І” ЕООД, Общински съвет-Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 
 

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

Присъствали - 14      - “против” - няма 

Гласували - 13     - “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 

 

           №  410 

mailto:obstina@hisar.bg


 

Взето срещу подпис с Протокол № 48 от Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област на 15.12.2017 год. 

 

 

 

Относно: точка „Първа” – Докладна записка относно връщане за ново 

обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на Решение № 369, взето с 

протокол № 46 от заседание на Общински съвет-Хисаря, проведено на 

21.11.2017г., при осъществен контрол за законосъобразност от Областен 

управител на област Пловдив, където е констатирана частична 

незаконосъобразност в частта й по чл. 5, т. 11, чл. 13, ал. 3, чл. 56, ал. 2 и 3, чл. 

59, ал. 3 и 5 и чл. 67 и по отношение на т. 2 от Решението- докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 45, ал. 7 и ал. 9 

от ЗМСМА, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Изменя чл. 5, т. 11, чл. 13, ал. 3, чл. 56, ал. 2 и 3, чл. 59, ал.3 и 5 и чл. 67  

от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и 

общественото имущество на територията на община Хисаря, приета с Решение 

№ 369, Протокол № 46 от заседание на Общински съвет Хисаря, проведено на 

21.11.2017 г., както следва: 

Чл. 5, т. 11 забранява се: „Откритото носене на оръжие на обществени 

места, освен при осъществяване на охранителна дейност. Забранява се носенето 

и употребата на оръжие и боеприпаси на политически, синдикални и културни 

мероприятия, освен ако е необходимо за културното мероприятие, на спортни 

мероприятия, освен ако е необходимо за самото мероприятие, в обществени 

заведения за хранене и увеселение, в молитвени домове, храмове и манастири, в 

здравни и лечебни заведения, в учебни заведения и в социални домове; при и 

след употреба на алкохол, наркотични или упойващи вещества. Забраната не се 

отнася за служители на МО и МВР, при и повод изпълнение на служебните им 

задължения. Физическите лица, получили разрешение за носене и употреба на 

огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, могат да носят и употребяват 

притежаваното от тях оръжие само когато то е придружено от издаденото 

разрешение. Физическите лица, получили разрешение за носене и употреба на 

огнестрелни оръжия, носят само по един брой огнестрелно оръжие за 

самоотбрана от изброените в издаденото разрешение. 

Чл. 13, ал. 3  - Игралните зали и игралните казина не могат да отстоят на 

по-малко от 300 метра от училища по смисъла на Закона за предучилищното и 



училищното образование, както и от домове за деца, лишени от родителски 

грижи, освен ако се намират в хотели категоризирани с категория четири или пет 

звезди. 

Чл. 56, ал. 2 - Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и 

изпълнението на наказателните постановления, се извършва по реда на Закона за 

административните нарушения и наказания/ЗАНН/, доколкото в друг специален 

закон не е регламентиран специален ред. 

Чл.56, ал.3 - Нарушенията на Наредбата се установяват с актове, съставени 

от длъжностни лица, определени от Кмета на общината. Наредбата намира 

приложение, доколкото в друг специален закон не е регламентиран специален 

ред. 

Чл. 59, ал. 3 - За маловажни случаи на административни нарушения, 

установени при извършването им, когато това е предвидено в закон или указ, 

овластените контролни органи могат да налагат на местонарушението глоби в 

размер от 10 до 50 лева. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни 

за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на 

нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва 

от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата и се 

изпраща на финансовия орган на общинска администрация - Хисаря, за 

изпълнение. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно 

глобата.  

Чл. 59, ал. 5 - За явно маловажни случаи на административни нарушения, 

установени при извършването им, овластените за това органи налагат на място, 

срещу квитанция, глоба до размера, предвиден в съответния закон или указ, но 

не повече от 10 лева. 

Чл. 67 - По всички въпроси, свързани с административните нарушения, 

както и с цялостното производство по установяване, налагане и изпълнение на 

наказанията се прилага в съответствие на Конституцията и на другите 

нормативни актове от по - висока степен. 

2. Отменя т. 2 от Решение № 369, Протокол № 46 от заседание на 

Общински съвет Хисаря, проведено на 21.11.2017 г. 

3. Възлага на Кмета на Община Хисаря да предприеме необходимите 

мерки за изпълнение на приетите изменения в горепосочената Наредба. 

 

МОТИВИ: За съобразяване Решението със законовите изисквания и 

изпълняване предписанията на Областния управител на област Пловдив дадени 

с писмо изх. № АК-01-285#4/04.12.2017 г., след осъществен контрол за 

законосъобразност, Общински съвет Хисаря намира решението за 

целесъобразно.  

 

 

 

 



 

 

 

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

Подписали – 11      - “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/ 

 


