
     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 

 

           №  411 

 

Взето с Протокол № 49 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.12.2017 год. 

 

 

 

Относно: точка „Първа“ -  Докладна записка относно Решение № 

2209/13.12.2017г. по описа на Административен съд-Пловдив, постановено по 

Административно дело № 2936 по описа за 2017г. на Пловдивски 

административен съд - докладва Г. Султанов – председател на ОбС. 

 

 

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

Хисаря 

         Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема предоставената информация за Решение № 2209/13.12.2017 г. 

по описа на Административен съд-Пловдив, постановено по Административно 

дело № 2936 по описа за 2017 г. на Пловдивски административен съд. 

2. Да не обжалва Решение № 2209/13.12.2017 г. по описа на 

Административен съд-Пловдив, постановено по Административно дело № 2936 

по описа за 2017г. на Пловдивски административен съд, пред Върховен 

административен съд на Република България. 

 

 МОТИВИ: Административния съд се е произнесъл по 

законосъобразността на Решение 375/05.09.2017 г.  и  обжалването на 

решението ще доведе само до допълнителни разходи за заплащане на 
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адвокатски възнаграждения пред касационната инстанции. Общински съвет-

Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

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

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували - 15     - “въздържали се” – 2 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     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 

 

           №  412  

 

Взето с Протокол № 49 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.12.2017 год. 

 

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

бюджет 2017 г. и Инвестиционната програма на Общината за 2017 г. - докладва 

инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

На основани чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23, 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 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, с поименно гласуване, 

Общински съвет гр. Хисаря 

 

         Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема актуализираните промени по плана на бюджета на Община 

Хисаря и второстепенните разпоредители за 2017 г. и СЕС, съгласно 

Приложения № 1, 2 и 4 с направената корекция в Приложение № 1, както 

следва: 

 

Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" 

- местна отг. 

  било става разлика 

§ 51-00 Основен ремонт на ДМА 165184 222184 57000 

§ 52-06 Придобиване на инфраструктурни 

обекти 0 0  0 

ВСИЧКО 165184 222184 57000 
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2. Променя инвестиционната програма на Община Хисаря за 2017 г., 

съгласно Приложение № 3 с направената корекция, както следва: 

 

6 2606, 

51-

00 

Благоустрояване на улици в гр. Хисаря, 

кв. Момина баня -, "Хан Аспарух" 230 м 

- СМР  

112784,00 123052 

8 

2606,  

51-

00 

Благоустрояване на улици в гр. Хисаря, 

кв. Веригово - ул. "Райна Княгиня" 170 

м - смр 

0,00 83772 

 

МОТИВИ: С оглед контрола върху осигуряването и финансирането на 

публични блага и услуги, преразпределението и трансферирането на средства в 

общинския бюджет и в изпълнение на законовите разпоредби по изпълнението 

и неговото отчитане, Общинския съвет намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

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

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували - 15     - “въздържали се” – 1 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  413  

 

Взето с Протокол № 49 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.12.2017 год. 

 

 

Относно: точка „Трета“ - Докладна записка относно временен безлихвен 

заем от бюджета за разплащания по проекти, финансирани със средства от 

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

 

 

На основани чл. 21, ал. 1 т. 10 и т. 23, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 104, ал. 1, т. 

5 във връзка с ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 5, ал. 1, т. 5  от 

Закона за общинския дълг, с поименно гласуване, Общински съвет гр. 

Хисаря 

 

         Р  Е  Ш  И  : 

1. Дава съгласие Община Хисаря да поеме краткосрочен дълг, чрез 

безлихвен заем от Бюджета на община Хисаря за разплащане на 

допустими разходи по проекти, при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 33 588,41 лв. (тридесет и три хиляди, 

петстотин осемдесет и осем лева и 41 стотинки). 

 Валута на дълга – лева. 

 Вид на дълга – краткосрочен.  

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – съобразно сроковете за възстановяване на 

съответното финансиране по конкретната програма. 

 Максимален лихвен процент – безлихвен. 
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 Начин на обезпечение на кредита: Вземанията на Община Хисаря 

по: 

- Проект „Обучение и заетост на младите хора” Договор № ОЗМ-2-

06-07-1417#5/03.04.2017 г.; 

- Договор № BG05M9OP001-2.002-0144-C001 „Интегрирани услуги 

за независим живот” ; 

- ПРСР, Мярка  „Водено от общностите местно развитие”, под-мярка 

19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, проект „Местна 

инициативна група – Хисаря”. 

 

МОТИВИ:  С оглед необходимостта от временен безхливен заем от 

бюджета, с цел разплащане по проекти, финансирани със средства на 

Европейския съюз, Общински съвет-Хисаря, намира решението за 

целесъобразно, при спазване на законовите изисквания на Закона за публичните 

финанси. 

  

 

 

 

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

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували - 15     - “въздържали се” – 2 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     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 

 

           №  414 

 

Взето с Протокол № 49 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.12.2017 год. 

 

 

Относно: точка „Четвърта“ - Докладна записка относно изплащане на 

допълнително възнаграждение на кметовете на населените места и персонала от 

бюджетните дейности извън общинска администрация - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 5 от 

ПМС № 67/2010 г. и чл. 27 от Вътрешните правила за заплатите в 

Общинска администрация Хисаря и предложението на Икономическата 

комисия, с поименно гласуване Общински съвет гр. Хисаря 

 

         Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Определя допълнително възнаграждение на кметовете на 

населените места, както следва: 

Богдан Иванов – кмет на с.Черничево – 80 лв.; 

Илия Тонов – кмет на с.Ст.Железаре – 83 лв.; 

Неда Топузлийска – кмет на с.Паничери – 85 лв.; 

Матея Гудев – кмет на с.Старосел – 86 лв.; 

Цвятко Истилянов – кмет на с.Красново – 85 лв.; 

Илина Костова – кмет на с.Беловица – 80 лв.; 

Румен Айвазов – кмет на с.Кръстевич – 80 лв.; 

Божана Пампурова – кмет на с.Михилци – 72 лв.; 

Петър Ненов – кмет на с.Н.Железаре – 72 лв.; 

Недялка Кирева – кмет на с.Мало Крушево – 72 лв. 
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2. Дава съгласие да се изплатят допълнителни възнаграждения 

на работници и служители от бюджетните дейности на общината по 

преценка на Кмета на Общината. 

 

 МОТИВИ: С оглед постигнати резултати от кметове на населени места 

и служители в държавната администрация, се прие при съблюдаване на 

нормативната уредба, изплащане на допълнителни възнаграждения, което 

решение Общински съвет Хисаря намира за целесъобразно. 

 

 

 

 

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

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували - 15     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  415 

 

Взето с Протокол № 49 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.12.2017 год. 

 

Относно: точка „Пета“ - Докладна записка относно проект  на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Хисаря, приета с 

Решение № 574/20.01.2011 г. изменена и допълнена с Решение № 18/13.12.2011 

г., Решение № 59/21.02.2012 г., Решение № 176/11.09.2012 г., Решение 

№  241/18.12.2012 г. , Решение № 462/21.01.2014 г. Решение №565/22.07.2014 г., 

Решение № 625/16.12.2014 г., Решения № 718 и № 719 от 19.05.2015 г., Решение 

№ 23 от 22.12.2015 г., Решение № 58 от 19.01.2016 г., Решение № 88 от 

22.03.2016 г. на Общински съвет гр. Хисаря - докладва инж. П. Дойкова – кмет 

на община Хисаря. 

 

На основани чл. 21, ал. 1 т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 11, ал. 3 и 

чл. 26, ал. 4 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от АПК и представените към проекта 

мотиви, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

 

 

 

         Р  Е  Ш  И  : 

 

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Хисаря, приета с Решение № 574/20.01.2011 г. изменена 

и допълнена с Решение № 18/13.12.2011 г., Решение № 59/21.02.2012 г., 

Решение № 176/11.09.2012 г., Решение №  241/18.12.2012 г. , Решение № 

462/21.01.2014 г. Решение №565/22.07.2014 г., Решение № 625/16.12.2014 г., 
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Решения № 718 и № 719 от 19.05.2015 г., Решение № 23 от 22.12.2015 г., 

Решение № 58 от 19.01.2016 г., Решение № 88 от 22.03.2016 г. на Общински 

съвет гр. Хисаря, с направеното допълнение от Икономическата комисия, както 

следва: 

§1. Чл. 2 се изменя както следва:        

Чл. 2. (1):  „На територията на общината се събират следните местни такси: 1. 

за битови отпадъци;          

2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични 

платна;  

3. за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани 

институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други 

общински социални услуги;                 

4. за технически услуги;                  

5. за административни услуги;               

6.за откупуване на гробни места;                

7. други местни такси, определени със закон.             

8.( Нова Решение № ....................) за дейностите по отглеждане и възпитание в 

задължителното предучилищно образование за ползване на детската градина 

или училището извън финансираните от държавата дейности;   

9.( Нова Решение № .....................) за притежаване на куче;   

(2) На територията на общината се събират приходи от предоставените услуги, 

с изключение на тези по ал. 1, по цени определени с Приложение № 2, към 

настоящата Наредба.                

  (3) Не се определят и събират цени на общински услуги, 

предоставени за всеобщо ползване.” 

 §2. Отменя пр. 2 и 3 от чл. 4, ал.1, т. 3, пр. 2 и 3, а именно: „ефективно 

разпределение на общински ресурси чрез определяне на такси и цени на услуги; 

насърчаване на частния сектор в предоставянето на регламентираните в 

Наредбата услуги.” 

§3. Чл. 10 се допълва и изменя както следва:  
Чл.10. (1): „Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и за 

сметка на общината.”  

(2) (Отм. Решение №.....................) 

(3)   Приходите по ал. 1 постъпват в общинския бюджет. 

(4)(Изм. Решение №.....................) „Бюджетните организации и длъжностните 

лица,  които събират местни такси и приходи от предоставените права и услуги 

се определят със заповед на кмета на община Хисаря.” 

(5)(Изм. Решение №....................) „Установяването, обезпечаването и 

събирането на местните такси се извършват от служители на общинската 

администрация, определени със заповед на кмета на общината, по реда на 

ДОПК. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.” 



(6) „Невнесените в срок такси по тази наредба се събират заедно с лихвите по 

Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. 

Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на 

ДОПК или от съдебни изпълнители по реда на ГПК.”  

(7) „В производствата на предходната алинея служителите на общинската 

администрация имат правата и задълженията на органи по приходите, а 

в  производствата на обезпечаване на данъчните задължения – на публични 

изпълнители.” 

 

§4. Създава се нов чл. 10а ( Нов Решение №...................) 

Чл. 10а (1)  „Кметът издава разрешение за разсрочване или отсрочване на 

задължения за местни такси в размер до 30 000 лв. и при условие, че 

разсрочване или отсрочване се иска до една година от датата на издаване на 

разрешението.” 

  (2) „Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни 

такси над 30 000 лв. или за срок, по-голям от една година, се издава от кмета 

след решение на общинския съвет.” 

 

§5. Създава се нов чл. 10б ( Нов Решение №....................) 

Чл.10б (1) „Общината предоставя ежедневна информация по електронен път на 

Министерството на финансите за: 

1. идентификационните данни за задължените лица по този закон; 

2. обектите на облагане с местни данъци и такси, данъчните им оценки и 

отчетните им стойности; 

3. правата на собственост и ползване върху обектите на облагане; 

4. данъчните облекчения и освобождавания по този закон; 

5. размера на задълженията по видове данъци и такси, плащанията и 

непогасените задължения; 

6. мерки за обезпечаване и събиране на вземанията по този закон; 

7. други данни от значение за определянето, обезпечаването и събирането на 

местните данъци и такси.”  

(2) „Информацията по ал. 1 се предоставя по ред, начин и във формат, 

определени със заповед на министъра на финансите.”  

 

§6. Създава се нов чл. 10в ( Нов Решение №....................) 

Чл.10в (1) „Служителите  на общинска администрация проверяват подадените 

декларации. Те може да искат допълнителни данни за облагаемия имот, да 

сверяват данните от декларацията със счетоводните книги, планове, скици и 

документи, въз основа на които имотът се притежава или се ползва, а при 

нужда - и чрез измерване на имота от техническите органи.” 

 (2) „При поискване от служителите на общинската администрация на данни и 

доказателствен материал за имотно състояние (копия от карти и планове, 



компютърни модели, регистри и други) съответните служби на бюджетна 

издръжка са длъжни да ги предоставят безвъзмездно в 7-дневен срок.” 

 

 §7. Чл. 14, ал. 2 се изменя както следва: ( Изм. Решение №....................)  

Чл.14 (2) ”Основа за определяне на таксата е както следва:” 

 

§8.Чл. 15, ал. 2 се изменя както следва: ( Изм. Решение №....................)   

Чл. 15 (2): „Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.14 ал. 

1 от Наредбата в съответния район, както и честотата на сметоизвозване се 

определят със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до 31 

октомври на предходната година.”  

§9. Чл. 19, ал. 1  се изменя както следва: ( Изм. Решение №....................)  

 Чл.19 (1): „Таксата за битов отпадък се плаща на две равни вноски в 

следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината за която е дължима, 

като на предплатилите  до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на 

сто.”   (3) (Отм. Решение №.....................) 

§10. Чл. 19а, ал. 1  се изменя и допълва както следва:      

Чл. 19а, ал.1, т.8 и т. 10 се отменят (Отм. с Решение №..............…) 

Чл.19а, ал.1т.11 ( Нова Решение №....................) „Не се събира такса за битови 

отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и 

манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно 

регистрираните вероизповедания в страната, заедно с поземлените имоти, 

върху които са построени.”    

Чл.19а, ал.1т.12 ( Нова Решение №....................) „Освобождаването по т.11 

е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката 

им богослужебна дейност.” 

§11. В чл.23, ал.7, т.2 - 2.1. Зона А, 2.2. Зона Б и 2.3. Зона В се правят следните 

допълнения, касаещи времетраенето на паркиране в зони за платено паркиране 

и цени за паркиране:  

2.1. Зона А         - за 10 дена - 30лева. 

2.2. Зона Б         - за 10 дена - 30лева. 

2.3. Зона В         - за 10 дена - 30лева. 

§12. В чл.23, ал.7, т.2 - 2.1. Зона А, 2.2. Зона Б и 2.3. Зона В се правят следните 

допълнения, касаещи цена за издаване на пропуск за домуващи, с който се 

предоставя право на паркиране на ФЛ, който се ползва за едно МПС на 

жилище, независимо от броя на семействата, живущи в него, като се приемат 

следните цени: 

2.1. Зона А, 2.2. Зона Б и 2.3. Зона В 



- за 1 месец - 10 лева 

- за 6 месеца - 30 лева. 

- за  1 година - 50 лева. 

§13. В чл. 42, ал.2, пр.1 от Наредбата, се прави следното изменение:  

 Където е посочено че сроковете за обикновена услуга са 7–работни дни, 

следва да се замини с „5-дневен срок” от подаване на искане по образец.  

§14. Заглавието на Глава четвърта: „Такси за ползвания от горски 

територии - собственост на община Хисаря” се допълва: 

Глава четвърта: „Такси за ползвания от горски територии, територии 

селскостопански фонд и територии в границите на урбанизираната 

територия на населените места - собственост на община Хисаря”  

§15.  В Глава Четвърта приема нов раздел: 

РАЗДЕЛ V 

Такси на  корен на облите дървени материали, дървата за горене и 

вършината 

 

Чл. 55.  За облите дървени материали, дървата за горене и вършината, добити 

от територии собственост на Община Хисаря (в селскостопански фонд и в 

границите на урбанизираната територия на населените места), се заплащат 

следните такси/ без ДДС/ на корен: 

 

№ 

по 

ред 

наименование мярка такса на корен(в лева без 

ДДС) 

      

1 Иглолистен объл дървен материал     

 а) едър куб.м    

 Iа клас на сортимента куб.м 80   

 I клас на сортимента куб.м 65   

 II клас на сортимента куб.м 55   

 б) среден куб.м    

 III клас на сортимента куб.м 35   

 IV и V клас на сортимента куб.м 20   

 в)дребен куб.м 15   

2 Широколистен объл дървен материал  бук,дъб,      

габър и 

други 

твърди 

шир. 

цер, 

акация, 

липа, 

бреза, 

тополи и 

орех, 

явор, 

ясен, 

бряст и 

горско 



други 

меки 

шир. 

плодни 

 а) едър куб.м    

 Iа клас на сортимента куб.м 75 65 130 

 I клас на сортимента куб.м 50 45 85 

 II клас на сортимента куб.м 40 35 60 

 б) среден куб.м    

 III клас на сортимента куб.м 30 30 40 

 IV и V клас на сортимента куб.м 25 25 35 

 в)дребен куб.м 20 20 30 

3 Дърва за горене и вършина     

 а)Дърва т иглолистни дървесни видове пр.куб.м. 10   

 б)Дърва от широколистни меки 

дървесни видове 

пр.куб.м. 15   

 в)Дърва от широколистни твърди 

дървесни видове 

пр.куб.м. 20   

 г) вършина пр.куб.м. 2   

 

Чл. 56 (1) За средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, 

добити от отгледни и санитарни сечи до 20-годишна възраст на насаждението в 

годината на сечта, не се заплаща такса. 

(2) Алинея 1 не се прилага за средната и дребната дървесина, дървата за горене 

и вършината, добити от тополови и акациеви насаждения и култури. 

 (3) Алинеи 1 и 3 не се прилагат за средната и дребната дървесина, дървата за 

горене и вършината добити от пожарища. 

(4) За средната и дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити 

при събиране на суха и паднала дървесина от единично пръснати дървета над 

20-годишна възраст на насажденията в годината на сечта, се заплаща 50 на сто 

от таксата по чл.1 

 

§16.  В Глава Четвърта приема нов раздел: 

РАЗДЕЛ VІ 

Такси за административни услуги 

Чл. 57  За административни услуги, се заплащат такси / без ДДС /, както 

следва: 

 

№ 

по 

ред 

НАИМЕНОВАНИЕ мярка Такса (в лева 

без ДДС) 

1 За издаване на превозни билети За 1 бр. 1,25 



2 За издаване на други удостоверения, 

разрешителни, позволителни, дубликати и 

други писмени документи 

За 1бр. 5,00 

Чл. 58 (1) Таксите по чл.57 се заплащат след извършване на услугата и преди 

издаването на превозния билет. 

(2) Когато таксите по чл.58 са уредени с договор, същите се заплащат в 

указания в договора срок. 

 

§17.  В Глава Четвърта приема нов раздел: 

РАЗДЕЛ VІІ 

Такси за технически услуги 

Чл. 59 За технически услуги, извършвани в общинските територии 

(селскостопански фонд и в урабинизараната територия на населеното място) се 

заплаща такса / без ДДС / , както следва: 

 

№ 

по 

ред 

НАИМЕНОВАНИЕ мярка такса( в лева без 

ДДС) 

1 За маркиране и сортиментиране на дървесина на 

корен: 

  

1.1 едра куб.м 1.2 

1.2 средна куб.м 1.4 

1.3 дребна куб.м 1.7 

1.4 дърва пр.куб.

м 

1.7 

2 За измерване и кубиране на отсечена  дървесина 

в лежащо състояние: 

  

2.1 едра куб.м 0.65 

2.2 средна куб.м 0.75 

2.3 дребна куб.м 0.85 

2.4 дърва пр.куб.

м 

0.5 

 

Чл. 60 (1) Таксите по чл.59 се заплащат след извършване на услугата и преди 

издаването на превозния билет. 

(2) Когато таксите по чл.59 са уредени с договор, същите се заплащат в 

указания в договора срок. 

 

§18.  Член 55 от ГЛАВА ПЕТА - АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ 

РАЗПОРЕДБИ получава нова номерация- чл. 61. Всички следващи 

членове получават поредност  съгласно новата номерация. 

 



§19. Досегашния Чл. 55 се изменя и допълва така: 

Чл.55 (1): „Който не подаде декларация по чл. 14 от ЗМДТ, не я подаде в срок, 

както и не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до 

определяне на ТБО  в по-малък размер или до освобождаване, се наказва с 

глоба в размер от 10 до 400 лв., а юридическите лица - с имуществена санкция в 

размер от 500 до 3000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.”    

      

(2) „Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване 

или освобождаване от данък, се наказва с глоба от 50 до 200 лева, а 

юридическите лица и едноличните търговци - с имуществена санкция в размер 

от 100 до 500 лева.” 

§20. Приема нов член 56: 

Чл.56(1) „При неспазване на други разпоредби извън случаите по чл. 123, 124 и 

125 от ЗМДТ, на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лева, а 

на юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер 

от 100 до 500 лева.”   

 

§21. Член 56 получава следваща номераци член 57, като се изменя и 

допълва: 
Чл.57(1) „Актовете за установяване на нарушенията се съставят от служители 

на общинската администрация, определени със заповед на Кмета на Общината, 

а наказателните постановления се издават от кмета на общината или от 

упълномощено от него длъжностно лице.”  

          (2)”Установяването на нарушенията, издаването, обжалването 

и  изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на 

Закона за административните нарушения и наказания.” 

          (3) „Приходите от глоби и имуществени санкции по наказателни 

постановления, издадени от кмета на общината, постъпват в приход на бюджета 

на общината.”  

       (4) „За маловажни случаи на административни нарушения по този закон, 

установени при извършването им, могат да бъдат налагани на место 

нарушението глоби в размер от 10 до 50 лв. 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. На нарушителя се дава препис, за да може да 

заплати доброволно глобата. Ако нарушителят оспори нарушението или откаже 

да плати глобата, за нарушението се съставя акт за установяване на 

административното нарушение.” 

 

 



        (5) „Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен 

срок от датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно 

постановление и се предава за събиране.” 

  (6) „С цел премахване на субективния елемент при маловажни случаи на 

административни нарушения, глобите налагани с фиш да са следните:” 

„за първо нарушение - 10 лева;” 

„за второ нарушение от същия вид - 30 лева;” 

„за всяко следващо - по 50 лева;” 

§22. Член 57 получава нова номерация член 58; 

§ 23. В Приложение № 2, раздел I „Такса за технически услуги” - ред 15 т. 11.3 

се прави следното изменение: 

„За удостоверение за данъчна оценка по чл. 264 от ДОПК – за срок на издаване 

– 5 дни.” 

Останалите срокове за издаване на удостоверение за данъчна оценка в 

Приложение № 2 остават непроменени. 

§ 24. В Приложение № 2, раздел I „Такса за технически услуги”, приема нови 

цени на услуги, както следва:  

28. Заверка на технически паспорт 10,00 лв. 

29. Одобряване на ПБЗ по смисъла на чл. 156 б от ЗУТ 25,00 лв. 

30. Одобряване на ПУСО по смисъла на чл. 156б от ЗУТ 25,00 лв. 

 

       § 25. В Приложение №2, раздел  II „Административни такси” приема нова 

т.14: „Връчване на съобщения, призовки, покани за доброволно/принудително 

изпълнение, обявления и други документи от ЧСИ в размер на 15.00 лева с 

ДДС.” 

§ 26. В Приложение № 2, раздел III „Такси за други услуги” се създават нови 

точки, като следва:  

т. 1.4 „Услуга с багер” за една машиносмяна в размер на 360.00 лв. с ДДС  

т. 1.5 „Услуга с автовишка”за една машиносмяна в размер на 170.00 лв. с ДДС 

 

§ 27. В Приложение № 2 към Наредбата, Раздел ІV т.1 до т.5, за услугите за 

които е посочен срок за изпълнение „5-работни дни”, следва да бъде заменено с 

„5-дневен срок”.  

§ 28.  Изменя в приложение № 1 – Тарифа за месните такси:  

  т.1 В раздел V „Такса за технически услуги” се изменя чл. 30, както следва: 

Чл. 30. 1. За издаване на 

скици за един недвижим имот: 

 

за нормална услуга – 7 дни 

 

12 лв. 

експресна в рамките на 24 

часа, като се изключват 

почивните дни 

36 лв. 



 

2. За издаване на скици за 

недвижим имот с указан 

начин на застрояване  

- обикновена  

24 лв. 

3. За презаверяване на скици, 

от издаването на които са 

изтекли 6 месеца  

 

6 лв. 

10. За издаване на разрешение 

за строеж  

 

До 300 кв. м. РЗП – 1 лв. за кв. м. от 301 кв.м. 

РЗП на горе – по 3 лв. за кв. м. за целия проект, 

но не по – малко от 20 лв. и не повече от 3000 

лв. 

12. Презаверка на разрешение 

за строеж 

Съгласно чл.153, ал.8 от ЗУТ се заплаща 50 на 

сто от предвидената такса за издаване на 

разрешение за строеж 

13. За издаване разрешителни 

за прокопаване на подземни и 

наземни трасета 

0.50 ст. на линеен метър 

 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Хисаря да предприеме необходимите 

мерки за изпълнение на приетите изменения и допълнения в горепосочената 

Наредба.  

МОТИВИ: Причините за промяната на Наредбата са продиктувани от 

необходимостта разпоредбите й да бъдат синхронизирани и приведени в 

съответствие с разпоредбите на Закона за местни данъци и такси. След 

извършен преглед и анализ на действащата наредба и констатациите, че се 

налага промяна в разпоредби от подзаконовия нормативен акт,  както и 

промяна на сроковете за извършване на определени услуги, се налага да се 

коригира подзаконовия нормативен акт, като  се  приведе в съответствие с 

императивните разпоредби на по-горестоящия нормативен акт. Общински 

съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували - 15     - “въздържали се” – 4 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:   /Петко Петров/ 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  416  

 

Взето с Протокол № 49 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.12.2017 год. 

 

 

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

проект  на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Хисаря, приета с Решение № 574/20.01.2011 г. изменена и допълнена с 

Решение № 18/13.12.2011 г., Решение № 59/21.02.2012 г., Решение № 

176/11.09.2012 г., Решение №  241/18.12.2012 г. , Решение № 462/21.01.2014 г. 

Решение №565/22.07.2014 г., Решение № 625/16.12.2014 г., Решения № 718 и № 

719 от 19.05.2015 г., Решение № 23 от 22.12.2015 г., Решение № 58 от 

19.01.2016 г., Решение № 88 от 22.03.2016 г. на Общински съвет гр. Хисаря - 

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

 

 

На основани чл. 21, ал. 1 т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 11, ал. 3 

от Закона за нормативните актове, чл. 79 от АПК и представените към 

проекта мотиви, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

         Р  Е  Ш  И  :  
 

Отлага приемането на решение по докладната относно проект  на Наредба 

за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Хисаря, приета с 

Решение № 574/20.01.2011 г. изменена и допълнена с Решение № 18/13.12.2011 

г., Решение № 59/21.02.2012 г., Решение № 176/11.09.2012 г., Решение 

№  241/18.12.2012 г. , Решение № 462/21.01.2014 г. Решение №565/22.07.2014 г., 
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Решение № 625/16.12.2014 г., Решения № 718 и № 719 от 19.05.2015 г., Решение 

№ 23 от 22.12.2015 г., Решение № 58 от 19.01.2016 г., Решение № 88 от 

22.03.2016 г. на Общински съвет гр. Хисаря за преработване на план-сметката 

за ТБО, с цел осигуряване на 1 бройка чистота в Старосел, Паничери и 

Красново, а в другите населени места по половин бройка. 

 

МОТИВИ: С оглед необходимостта от технологично време за отчитане 

необходимостта от осигуряване на заети бройки на половин или цял щат, за 

поддържане чистотата на населените места в общината, Общински съвет-

Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

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

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували - 15     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  417  

 

Взето с Протокол № 49 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.12.2017 год. 

 

Относно: точка „Седма“ -  Докладна записка относно приемане на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията и 

безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни 

средства и пешеходците на територията на община Хисаря /Приета с решение 

№ 566, взето с Протокол № 62 от 22.07.2014 година от Общински съвет –

Хисаря, изм. и доп. с Решение № 739, Протокол № 81/23.06.2015 г., изм. и доп. 

с Решение № 164, Протокол № 19/19.07.2016 г. от Общински съвет Хисаря/ - 

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

След обсъждане с поименно гласуване, справката е прикрепена към 

протокола, с 14 гласа „за” и 1 „въздържал се“ Б. Гавраилов, съвета взе 
 

Р Е Ш Е Н И Е   №  417 

 

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

ал.4 от ЗНА и чл. 76, ал.3 от АПК и представените към проекта мотиви, 

решение и оценка за въздействие,  с поименно гласуване, Общински съвет гр. 

Хисаря  

         Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема  Наредба за изменение на Наредба за организацията и 

безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни 

средства и пешеходците на територията на община Хисаря (Приета с Решение 

№ 566, взето с Протокол № 62 от 22.07.2014г. от Общински съвет Хисаря, изм. 

и доп. с Решение № 164, взето с Протокол  № 19/19.07.2016г. от Общински 

съвет Хисаря)  както следва:  

 

§1. Чл. 8, ал.5 се изменя така: 

mailto:obstina@hisar.bg


Чл. 8, ал.5: „При издаване на разрешения за строеж по чл. 72 ЗУТ на 

физически и юридически лица за разкопаване на уличните платна, тротоарни 

настилки и вътрешноквартални пространства, същите предварително сключват 

договор с Община Хисаря за възстановяване на пътната настилка. 

Възложителят или експлоатационното дружество заплащат в Общинска 

администрация гаранционна вноска за добро изпълнение на договора. 

Гаранционната вноска, се  внася от възложителя или експлоатационното 

дружество преди подписване на договора. Гаранцията за добро изпълнение 

може да бъде внесена под формата на парична сума или банкова гаранция.” 

  

§2. Чл. 8, ал.6 се изменя така: 

Чл.8, ал.6: „Размерът на гаранционната вноска за всеки отделен случаи се 

определя от общинската администрация на база предварителна оценка в 

зависимост от количеството на видовите работи, които предстоят да се 

извършат. Размерът на гаранцията се определя от общинската администрация в 

7 (седем) дневен срок от постъпване на искането за издаване на разрешение за 

строеж за разкопаване. Извършените възстановителни работи по договора се 

приемат с протокол в 3 (три) дневен срок от уведомлението за тяхното 

приключване.” 

 

§3. Чл. 8, ал.7 се изменя така:  

Чл.8, ал.7: „В случай, че в протокола по предходната алинея се 

констатира, че възложителят или експлоатационното дружество е извършило 

изцяло (по отношение на качество и количество) и в срок възстановяване на 

пътна настилка, гаранцията за изпълнение се връща в 7 (седем) дневен срок от 

съставянето на протокола. Ако в протокола по предходната алинея се 

констатира, че възложителят или експлоатационното дружество в определения 

му в договора срок не са извършили изцяло необходимите възстановителни 

работи или възстановителните работи са некачествени, гаранцията за добро 

изпълнение се задържа от Община Хисаря. Същата подлежи на освобождаване 

в срока по предл.1-во при отстраняване на забележките в протокола, който факт 

се констатира с нов протокол.  

 

§4. Чл.8, ал. 9 се изменя така: 

Чл.8, ал.9: „Внасянето на гаранция за добро изпълнение по чл.8, ал.5 и 

условията по процедурата за възстановителните работи след разкопаване на 

улични и тротоарни настилки, зелени площи и други не се отнасят за плановите 

ремонти на съоръженията” 

 

§5. Чл. 9, ал.1 се изменя и допълва така”: 

Чл.9, ал.1: „Работите, свързани с разкопаване на улични и тротоарни 

настилки и вътрешноквартални пространства могат да започнат при 

кумулативното изпълнение на следните изисквания: разрешение за строеж, 



което е в сила, сключен договор по чл.8, ал.5 между Община Хисаря и адресата 

на разрешението за строеж, внесена гаранционна вноска за добро изпълнение. 

За непосредственото започване на строежа възложителят уведомява общинска 

администрация след съгласуване с органите по безопасността на движението.” 

 

 

 

§6. чл. 47, ал.1 се изменя така:   

  чл. 47, ал.1: „За паркиране на моторни превозни средства в паркове, 

градини и зелени площи на извършителите се налага глоба в размер от 50 до 

200 лева.” 

   

  §7. Чл. 47, ал.2 се изменя така: 

 Чл. 47, ал.2: „За паркиране на моторни превозни средства в нарушение 

на изискванията на тази наредба върху специално обозначено място за 

паркиране на хора с увреждания, на извършителя се налага глоба в размер 200 

лева.”  

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

изпълнение на приетата Наредба.    

 

МОТИВИ: Чрез приемането на изменението на Наредбата ще се 

хармонизират нормите на подзаконовия нормативен акт със законовите 

изисквания. Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

 

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

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували - 15     - “въздържали се” – 1 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  418 

 

Взето с Протокол № 49 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.12.2017 год. 

 

Относно: точка „Осма“ -  Докладна записка относно приемане на 

общинска програма за управление на отпадъците на община Хисаря за периода 

2017-2020 г. - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА,  Общински съвет гр. 

Хисаря 

         Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема Общинска програма за управление на отпадъците на община 

Хисаря за периода 2017-2020  г. 

 

МОТИВИ: Общинската програма за управление на отпадъците е 

разработена в съответствие със структурата, целите и предвижданията на 

Националния план за управление на отпадъци 2014-2020 г., съобразена с 

Европейската стратегия за устойчиво развитие и подхода на „Нулеви 

отпадъци”, поради което Общински съвет-Хисаря, намира решението за 

целесъобразно. 
 

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

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували - 15     - “въздържали се” – 1 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 
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     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  419 

 

Взето с Протокол № 49 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.12.2017 год. 

 

 

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

дървесина от горски територии, собственост на Община Хисаря за 

принудителни /санитарни сечи за Лесфонд 2018 г. по реда и условията на чл. 34 

и чл. 35 от Наредба № 8  от 05.08.2011 год. за сечите в горите и реализиране на 

прогнозни количества похабена дървесина чрез провеждане на процедура за 

продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен – търг с явно 

наддаване по реда на чл. 49, ал. 1, 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 - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

  

 

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

101, ал. 1 и чл. 112,  ал. 1,  т. 1 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1, чл. 34, чл. 35 

от Наредба № 8 от 05.08.2011 год. за сечите в горите, чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 5, 

ал. 1, т. 1, чл. 5, ал. 3, чл. 49, ал. 1, т. 1, чл. 50, т. 4 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 отдели/подотдели 281„а” – 125 м3, 281„в” – 246 м3 и 

281„г“ – 54 м3, попадащи в землището на град Хисаря, Община Хисаря, горски 

територии - общинска собственост, да бъдат включени в Лесосечен фонд 2018 
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год. 

2. Дава съгласие отдели/подотдели 257„а”, 257„м”, 257„о”, 258„а”, 258„л” 

и 258”м”, попадащи в землището на град Хисаря, Община Хисаря, горски 

територии - общинска собственост, да бъдат включени в Лесосечен фонд 2018г.                

3. Възлага на кмета на Община Хисаря да организира процедура – търг с 

явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на 

корен по реда на 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 за подотдели 281„а” – 

125 м3, 281„в” – 246 м3 и 281„г“ – 54 м3, попадщи в землището на град Хисаря, 

Община Хисаря.          

4. Възлага на кмета на Община Хисаря, след получаване на одобрено 

предписание от РДГ, своевременно да организира процедура – търг с явно 

наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по 

реда на 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 за отдели/подотдели 257„а”, 257„м”, 

257„о”, 258„а”, 258„л” и 258”м”, попадщи в землището на град Хисаря, Община 

Хисаря. 

  5. Определя минимална начална цена на прогнозни количества стояща 

повредена дървесина на корен в отдели/подотдели  281„а” – 125 м3, 281„в” – 

246 м3 и 281„г“ – 54 м3, общо 425 м3, добита от горски територии - собственост 

на община Хисаря, при провеждане на процедура за продажба на прогнозни 

количества стояща дървесина на корен по реда на 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:          

- иглолистни- дърва ОЗМ – 37 лв./пл.м3 без ДДС 

           - иглолистни- целулоза и технологична дървесина – 15 лв./пл.м3 без ДДС 

           - дърва иглолистни  – 15 лв./пл.м3 без ДДС.              

6. Определя минимална начална цена на прогнозни количества стояща 

повредена дървесина на корен за отдели/подотдели 257„а”, 257„м”, 257„о”, 

258„а”, 258„л” и 258”м”, добита от горски територии - собственост на община 

Хисаря, при провеждане на процедура за продажба на прогнозни количества 

стояща дървесина на корен по реда на 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:          
- иглолистни- дърва ОЗМ – 37 лв./пл.м3 без ДДС 

          - иглолистни- целулоза и технологична дървесина – 15 лв./пл.м3 без ДДС 

         - дърва иглолистни  – 15 лв./пл.м3 без ДДС.              

 



МОТИВИ: Във връзка с провеждане  на санитарни/принудителни сечи с 

цел подобряване на здравословното състояние на насажденията и намаляване 

риска от възникване и разпространение на пожари, развитието и 

разпространението на корояди в съседните здрави насаждения, Общински 

съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 

  

 

 

 

 

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

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували - 15     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  420 

 

Взето с Протокол № 49 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.12.2017 год. 

 

 

Относно: точка „Десета“ -  Докладна записка относно постъпило искане с 

вх. № 24-00-444/ 22.11.2017 г. от Министерство на земеделието, храните и 

горите чрез Директора на Областна дирекция „Земеделие“-Пловдив - 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. 12, 

ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 18, ал. 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. Предоставя безвъзмездно за управление на Министерство на 

земеделието, храните и горите с адрес: град София, булевард „Христо Ботев” № 

55, представлявано от Румен Порожанов – Министър, следните помещения: 5 

стаи с обща площ 53.19 кв.м находящи се на първи етаж и 2 стаи с обща площ 

23.10 кв. м. находящи се на втори етаж от югоизточната част на двуетажна 

административна сграда застроена в УПИ № 599, кв. 78 по плана на град 

Хисаря с площ от 3 766 кв. м. – публична общинска собственост, съгласно АОС  

№ 79/25.08.2006 г. Помещенията се предоставят на Министерство на 

земеделието, храните и горите за срок от 10 (десет) години.  

2. Упълномощава Кмета на Община Хисаря да извърши всички 

последващи действия за сключване на договор. 
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МОТИВИ: Помещенията които се предоставят на Министерство на 

земеделието, храните и горите за безвъзмездно  управление не са необходими 

за нуждите на органите на общината или на юридическите лица и звена на 

общинска бюджетна издръжка, поради което Общински съвет-Хисаря намира 

решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

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

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували - 15     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  421  

 

Взето с Протокол № 49 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.12.2017 год. 

 

 

Относно: точка „Единадесета“ -  Докладна записка относно издаване 

Запис на заповед от Кмета на община Хисаря в полза на разплащателна агенция 

на фонд „Земеделие“ /РАФЗ/ - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община 

Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА, с поименно 

гласуване,  Общински съвет гр. Хисаря 

   

          Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Упълномощава Кмета на община Хисаря инж. Пенка Димитрова 

Дойкова да издаде в полза на разплащателна агенция ДФЗ Запис на Заповед 

като обезпечение на авансовото плащане по проект: № 16/07/2/0/00418 - 

„Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в Община Хисаря”.   

2. Одобрява Запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане по 

договор   № 16/07/2/0/00418 г. за отпускане на финансова помощ безвъзмездна 

финансова помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции за създаването, 

подобряването или разщиряването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от Мярка-7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони” от ПРСР 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони. 
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МОТИВИ: За разплащането на проект: № 16/07/2/0/00418 - 

„Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в Община Хисаря” 

Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

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

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували - 15     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  422 

 

Взето с Протокол № 49 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.12.2017 год. 

 

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

разрешителни и разпределение на минерална вода от находище на минерална 

вода – изключителна държавна собственост „Красново” № 37, Сондаж 1, село 

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

Хисаря. 

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

гласуване,  Общински съвет гр. Хисаря 

   

          Р  Е  Ш  И  : 

 

 Отлага вземането на решение по докладната записка относно издаване на 

разрешителни и разпределение на минерална вода от находище на минерална 

вода – изключителна държавна собственост „Красново” № 37, Сондаж 1, село 

Красново, община Хисаря за редовното заседание през м. януари 2018 год. 

 МОТИВИ: За по-рационалното разпределение на минералната вода от 

двата извора – на каптираните и Сондаж 1 е необходимо  да се изчака оценката 

на  хидрогеолозите за  експлоатационните запаси за двата извора поради което 

Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували – 14     - “въздържали се” – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:   /Петко Петров/ 

mailto:obstina@hisar.bg


     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №   423 

 

Взето с Протокол № 49 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.12.2017 год. 

 

 

Относно: точка „Тринадесета“ -  Докладна записка относно служебна 

преписка - проект за изменение на ПУП – ПРЗ за преотреждането на УПИ I-Парк, 

кв. 91 по плана на гр. Хисаря (парк „Момина баня”), публична общинска 

собственост, в УПИ I-Парк и техническа инфраструктура., съобщен без възражения -                                                                                               

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

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 9 от ЗУТ, с 

поименно гласуване,  Общински съвет гр. Хисаря 

   

          Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема на основание чл. 62, ал. 9 от ЗУТ, във връзка Решение № 324, 

взето с Протокол № 34/23.05.2017 г. от Общински съвет гр. Хисаря, Писмо № 

ПУ-01-19/11.08.2017 г. на БДИБР Пловдив, Решение № ПВ-143-ПР/2017 г. на 

РИОСВ Пловдив, Проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ I-Парк, кв. 91 по 

плана на гр. Хисаря (парк „Момина баня”), публична общинска собственост, 

като заличава УПИ I-Парк и образува УПИ I-Парк и техническа инфраструктура съгласно 

зачерквания и надписи в кафяво за регулацията, и означено с ограничителни 

линии в червен пунктир застрояване за определяне на терен за изграждане на 

резервоар и помпено помещение на приложения проект. 
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МОТИВИ: С цел реализиране на общото единодушно решение на 

всички водоползватели от КЕИ „Момина баня  за изграждане на денонощни 

изравнители (водоеми), които да акумулират необходимите водни количества 

в часовете на минимална консумация и да покриват такива в максимална 

консумация, за решаване възникналите проблеми с недостиг на вода, 

Общинския съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

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

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували - 15     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  424 

 

Взето с Протокол № 49 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.12.2017 год. 

 

 

Относно: точка „Четиринадесета“ -  Докладна записка относно 

Заявление вх. № 94-00-Г-224/22.11.2017 г. от Георги Костадинов Стоев за 

разрешение за изработване на проект ПУП – ПРЗ за ПИ 000342, м. „Керемедч. 

Кладенец” по КВС на с. Красново, Община Хисаря, за промяна на 

предназначението за производствена и складова дейност - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

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

ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ,  Общински съвет гр. Хисаря 

   

          Р  Е  Ш  И  : 

1. Одобрява на основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Задание по чл. 125 от 

ЗУТ за изработване на проект на ПУП-ПРЗ на  ПИ 000342, м. „Керемедч. 

Кладенец” по КВС на с. Красново, Община Хисаря, за промяна на 

предназначението за производствена и складова дейност и разделяне на ПИ 

000342 на два урегулирани поземлени имота.                                                                                    

2. Разрешава на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ изработване на проект на 

ПУП-ПРЗ на  ПИ 000342, м. „Керемедч. Кладенец” по КВС на с. Красново, 

Община Хисаря, за промяна на предназначението за производствена и складова 

дейност и разделяне на ПИ 000342 на два урегулирани поземлени имота, като 

застрояването за УПИ I-000342, производствена и складова дейност, да отстои 

на 5 м от северната улична регулационна линия; застояването за УПИ II-

000342, производствена и складова дейност, да се предвиди извън сервитута на 

електрическия проводник и на не по-малко от 5 м от южната улична 

регулационна линия.                                                                                    
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МОТИВИ: С оглед необходимостта от изразяване на съгласие от 

Общинския съвет за преминаване на трасето през общински имоти, Общинския 

съвет намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

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

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували - 15     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  425 

 

Взето с Протокол № 49 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.12.2017 год. 

 

 

Относно: точка „Петнадесета“ - Докладна записка относно Заявление вх. 

№ 26-00-894/14.11.2017 г. от „ТЕЛЕСИС” ООД, ЕИК 822150366 чрез Антоанета 

Иванова Дженева с пълномощно № 4339/04.10.2017 г. за разрешение за 

изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по 

чл. 150 от ЗУТ - ПУП-ПРЗ за ПИ 722013, местност „Бялата глина”, землище с. 

Старо Железаре, Община Хисаря, за промяна на предназначението за летищна, 

производствена и складова дейност, и ТИП за сграда за производство и 

обслужване на малки летателни апарати и складова сграда - 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, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ,  Общински съвет гр. Хисаря 

   

          Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Одобрява на основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Задание по чл. 125 от 

ЗУТ за изработване на проект на ПУП-ПРЗ на ПИ 722013, местност „Бялата 

глина”, землище с. Старо Железаре, Община Хисаря, за промяна на 

предназначението за летищна, производствена и складова дейност.                                                                                            

2. Разрешава на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ изготвяне на проект на 

ПУП-ПРЗ за ПИ 722013, местност „Бялата глина”, землище с. Старо Железаре, 

Община Хисаря, за промяна на предназначението за летищна, производствена и 

складова дейност.       
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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” - 10 

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували - 12     - “въздържали се” – 2 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     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 

 

           №  426 

 

Взето с Протокол № 49 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.12.2017 год. 

 

 

Относно: точка „Шестнадесета“ -  Докладна записка относно Заявление 

вх. № 26-00-900/15.11.2017 г. от „ДОНАТЕКС И КО” ЕООД, ЕИК 115107055 за 

разрешаване изработването на ПУП-Парцеларен план за „Водопровод за 

непитейни нужди за захранване на ПИ 77270.139.5” в землището на гр. Хисаря 

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

 

 

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

124б, ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ,  с поименно гласуване,  

Общински съвет гр. Хисаря   

          Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие за преминаване на трасе за „Водопровод за непитейни 

нужди за захранване на ПИ 77270.139.5” в землището на гр. Хисаря през 

следните имоти, публична общинска собственост: 001366 – местен път, 003700 

– дере, 003718 – път, 003730 – пасище, 004028 – дере, 184008 – дере, землище 

на гр. Хисаря, Община Хисаря, извън обхвата на асфалтирания път, а където 

е невъзможно, да се предвиди безизкопна технология на изпълнение.  

2. Одобрява на основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Задание по чл. 125 от 

ЗУТ за проектиране на ПУП - Парцеларен план за „Водопровод за непитейни 

нужди за захранване на ПИ 77270.139.5” в землището на гр. Хисаря, Община 

Хисаря извън обхвата на асфалтирания път, а където е невъзможно, да се 

предвиди безизкопна технология на изпълнение.  

3. Разрешава на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, проучване и 

проектиране на ПУП - Парцеларен план за „Водопровод за непитейни нужди за 

захранване на ПИ 77270.139.5” в землището на гр. Хисаря, Община Хисаря 
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извън обхвата на асфалтирания път, а където е невъзможно, да се 

предвиди безизкопна технология на изпълнение.  

 

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” - 13 

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували - 13     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  427 

 

Взето с Протокол № 49 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.12.2017 год. 

 

Относно: точка „Седемнадесета“ - Докладна записка относно Заявление 

вх. № 94-00-С-360/20.10.2017 г. от Стайко Неделев Чавгов за  съгласие за 

преминаване през общински имоти 0.184 и 0.177, землище гр. Хисаря - 

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

 

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

гласуване,  Общински съвет гр. Хисаря  

  

          Р  Е  Ш  И  : 

 

Дава съгласие трасе за ел. захранване за поземлени имоти  №№ 46001, 

46002 и 46003, м. „Вранъкови исаци – 02”, землище гр. Хисаря, да премине през 

общински имоти 0.184 и 0.177, землище гр. Хисаря. 

 

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” - 14 

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували - 14     - “въздържали се” – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

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 

 

           №  428 

 

Взето с Протокол № 49 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.12.2017 год. 

 

 

 

Относно: точка „Осемнадесета“ -  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  : 

 

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

Стоянова Миневска, с. Ново Железаре, ул. «26-та», № 2. Лицето е с влошено 

здравословно състояние и се нуждае от системно закупуване на лекарства за 

провеждане на лечение и средства за инцидентно възникнали битови 

потребности. 

 

МОТИВИ: Във връзка с положителното становище на комисията, 

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

разглеждане на подаденото от лицето заявление за отпускане на помощи и 

предвид това, че същата  отговаря на условията на Наредбата за подпомагане на 

социално слаби граждани  от бюджета на Община Хисаря, приета с Решение № 

226, Протокол № 25 от 22.03.2012 год., изменена и допълнена с Решение № 56, 
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Протокол № 9 от 21.02.2012 год. от Общински съвет Хисаря. Ето защо 

Общинския съвет намира решението за целесъобразно.  

 

 

 

 

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

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували - 14     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

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 

 

           №  429 

 

Взето с Протокол № 49 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.12.2017 год. 

 

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

дейността на Общински съвет-Хисаря и на неговите комисии за периода 

20.06.2017 г.-18.12.2017 г.  - докладва Г. Султанов – председател на ОбС. 

  

На основание чл. 21, ал. 1,  т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, 

ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация,  

Общински съвет гр. Хисаря   

          Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема отчета за дейността на Общински съвет-Хисаря и на неговите 

комисии за периода 20.06.2017 г.-18.12.2017 г.  

 

МОТИВИ: С оглед изпълнение на разпоредбите на Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, същият счита настоящото 

решение за целесъобразно.   
 

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

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували - 14     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

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 

 

           №  430  

 

Взето с Протокол № 49 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.12.2017 год. 

 

Относно: точка „Двадесета“ - Докладна записка относно План за 

работата на Общински съвет-Хисаря за първото полугодие на 2018 год. - 

докладва Г. Султанов – председател на ОбС. 

 

На основание чл. 21, ал. 1,  т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42, 

ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация,  

Общински съвет гр. Хисаря  

          Р  Е  Ш  И  : 

Приема плана за работата на Общински съвет-Хисаря за първото 

полугодие на 2018 год. с направените допълнение:  

- м. март - Актуализация на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Хисаря; 

- м. март - Отчет за дейността на Археологическия музей за 2017 год. 

МОТИВИ: Предвид публичното начало и информираността на местната 

общност относно въпросите,  които ще бъдат разгледани и решенията, които ще 

се гласуват по тях, Общинският съвет намира настоящото решение за 

целесъобразно. 

  

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

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували - 14     - “въздържали се” – 1 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:   /Петко Петров/ 
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     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  431  

 

Взето с Протокол № 49 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.12.2017 год. 

 

Относно: точка „Двадесет и първа“ -  Докладна записка относно конкурс 

за възлагане управлението на „Медицински център I-Хисаря“ ЕООД – 

търговско дружество със 100% участие на община Хисаря – докладва Тони 

Илиева – зам. кмет на община Хисаря.   

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 3, ал. 1 

във връзка с чл. 9, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда 

за провеждане на конкурси за възлагане управление на лечебни заведения 

по Закона за лечебните заведения, с поименно гласуване,  Общински съвет 

гр. Хисаря   

          Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Срокът за подаване на заявления за участие в конкурс за възлагане 

управлението на „Медицински център I-Хисаря“ ЕООД, открит с Решение № 

386, взето с Протокол № 44 от 24.10.2017 год. на общински съвет Хисаря, се 

удължава с 15 календарни дни, считано от публикуване на обява в този смисъл. 

 

2. Възлага изпълнението на настоящето решение на председателя на 

комисията – Тони Илиева – зам. кмет на община Хисаря. 
 

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

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували - 14     - “въздържали се” – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:   /Петко Петров/ 

mailto:obstina@hisar.bg

