
     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 

 

           №  432 

 

Взето с Протокол № 51 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 17.01.2018 год. 

 

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

за законосъобразност от Областния управител на Област Пловдив, в резултат на 

който е констатирана незаконосъобразност на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги на територията на община Хисаря взета с Решение № 415, 

обективирано в протокол № 49/19.12.2017 г. на Общински съвет Хисаря - 

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

  

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

с поименно гласуване, Общински съвет-Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  :  

Отменя Решение № 415, взето с Протокол № 49/19.12.2017 г. на Общински 

съвет Хисаря. 

МОТИВИ: За съобразяване Решението със законовите изисквания и 

изпълняване предписанията на Областния управител на област Пловдив дадени 

с писмо изх. № АК-01-323#3/04.01.2018 г., след осъществен контрол за 

законосъобразност, 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/ 

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 

 

           №  433 

 

Взето с Протокол № 51 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 17.01.2018 год. 

 

Относно: точка „Втора“ - Докладна записка относно осъществен контрол 

за законосъобразност от Областния управител на Област Пловдив, в резултат на 

който е констатирана незаконосъобразност 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, взета с Решение № 417, обективирано в протокол 

№ 49/19.12.2017 г. на Общински съвет Хисаря - докладва инж. П. Дойкова – кмет 

на община Хисаря. 

  

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

с поименно гласуване, Общински съвет-Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  :  

Отменя Решение № 417, взето с Протокол № 49/19.12.2017 г. на Общински 

съвет Хисаря. 

 

МОТИВИ: За съобразяване Решението със законовите изисквания и 

изпълняване предписанията на Областния управител на област Пловдив дадени 

с писмо изх. № АК-01-323#3/04.01.2018 г., след осъществен контрол за 

законосъобразност, 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/ 

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 

 

           №  434 

 

Взето с Протокол № 52 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 23.01.2018 год. 

 

Относно: точка „Първа“ -  Докладна записка относно отчет за изпълнение 

на Календара на културните събития в община Хисаря за 2017 година - докладва 

инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

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

Хисаря  

              Р  Е  Ш  И  : 

 

 Приема отчета за изпълнение на Календара на културните събития в 

община Хисаря за 2017 г. 

 

МОТИВИ: С приемането на отчета за изпълнението на Културната 

програма на община Хисаря за 2017 година се извърши проверка по 

изпълнението на приетата с Решение № 235, взето с Протокол № 26 на 17.01.2017 

година Културна програма за 2017 година и разходваните от община Хисаря 

средства за отделните мероприятия, включени в нея с цел прозрачно и ефективно 

управление на публичните финанси в областта на културата, 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/ 

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 

 

           №  435 

 

Взето с Протокол № 52 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 23.01.2018 год. 

 

Относно: точка „Втора“ -  Докладна записка относно проект на Календар 

на културните събития в община Хисаря за 2018 г. - докладва инж. П. Дойкова 

– кмет на община Хисаря. 

 

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

поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

  

       Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Одобрява сумата от 72 200 лв. за финансовото обезпечаване на Календар 

на културните събития в община Хисаря за 2018 г. 

 2. Отлага приемането на Календара на културните събития в община 

Хисаря за 2018 г. за 06.02.2018 г. 

 

МОТИВИ: Поради необходимостта от доуточняване на мероприятията в  

Календара на културните събития в община Хисаря за 2018 г., 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/ 

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 

 

           №  436 

 

Взето с Протокол № 52 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 23.01.2018 год. 

 

Относно: точка „Трета“ -  Докладна записка относно отчет на изпълнение 

на Спортен календар на община Хисаря за 2017 г. - докладва: инж. П. Дойкова – 

кмет на община Хисаря.  

 

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

Хисаря  

     Р  Е  Ш  И  : 

 

 Приема отчета за изпълнение на Спортен календар на община Хисаря за 

2017 г. 

МОТИВИ: С приемането на отчета за изпълнението на Спортната 

програма на община Хисаря за 2017 година се извърши проверка по 

изпълнението на приетата с Решение № 237, взето с Протокол № 26 на 17.01.2017 

година Спортна програма за 2017 година и разходваните за отделните 

мероприятия средства от страна на Община Хисаря  с цел прозрачно и ефективно 

управление на публичните финанси в сферата на физическото възпитание и 

спорта, 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 

mailto:obstina@hisar.bg


  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 

 

           №  437 

 

Взето с Протокол № 52 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 23.01.2018 год. 

 

Относно: точка „Четвърта“ -  Докладна записка относно проект на Спортен 

календар на община Хисаря за 2018 г. - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 

община Хисаря. 

 

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

поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

  

     Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема сумата от 18 300 лв. за финансиране на Спортен календар за 

2018 год. 

2. Отлага приемането на Спортния календар на община Хисаря за 2018 г. 

за 06.02.2018 г. 

 

МОТИВИ: Поради необходимостта от доуточняване на мероприятията в  

 Спортния календар на община Хисаря за 2018 г., 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 

mailto:obstina@hisar.bg


  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 

 

           №  438 

 

Взето с Протокол № 52 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 23.01.2018 год. 

 

Относно: точка „Пета“ - Докладна записка относно приемане на бюджета 

на община Хисаря за 2018 год. - докладва: инж. П. Дойкова – кмет на община 

Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2, 5, 6, 10 и ал. 2 във връзка с чл. 52, ал. 1 

от ЗМСМА и чл. 94, ал. 2, ал. 3, ал. 4  и чл. 39 от Закона за публичните 

финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 год., ПМС № 

332/22.12.2017 г.  за изпълнение на ЗДБРБ за 2018  година и 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  : 

Отлага приемането на Бюджета на община Хисаря за 2018 год. за 

06.02.2018 год. 

МОТИВИ: Във връзка необходимостта от доуточняване на проекта за 

бюджет и инвестиционна програма, 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 

mailto:obstina@hisar.bg


  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 

 

           №  439 

 

Взето с Протокол № 52 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 23.01.2018 год. 

 

Относно: точка „Шеста“ -  Докладна записка относно отчет за работата на 

Общинската комисия по безопасност на движението през 2017 година - докладва: 

Тони Илиева – зам. кмет на община Хисаря. 

 

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

Хисаря  

           Р  Е  Ш  И  : 
 

Приема отчета за работата на Общинската комисия по безопасност на 

движението през 2017 година. 

МОТИВИ: С приемането на отчета за работата на Общинската комисия по 

безопасност на движението през 2017 г. се цели осъществяване на контрол и 

повишаване безопасността на движението на територията на община Хисаря 

съобразно разпоредбите на Закона за движението по пътищата и Наредба №1 за 

поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество 

на територията на община Хисаря. Подобряване на условията за сигурност и 

безопасност на движението по пътищата и осигуряване на безопасността на 

децата в учебните заведения. 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/ 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

mailto:obstina@hisar.bg


  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 

 

           №  440 

 

Взето с Протокол № 52 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 23.01.2018 год. 

 

 

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

Годишна програма  на Община Хисаря за управление и разпореждане с 

общинската собственост за 2018 година - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 

община Хисаря. 

  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от 

Закона за общинската собственост, с поименно гласуване, Общински съвет 

гр. Хисаря  

           Р  Е  Ш  И  : 

 

 Приема Годишната програма  на Община Хисаря за управление и 

разпореждане с общинската собственост за 2018 година с направената корекция, 

както следва: 

- т. I.1.2. Прогноза за очакваните приходи от продажби през 2018 г. – 

Приходи от продажба на земя става 250  000.00 лв. и общо 250 000.00 лв.   

 - т. II.2.1 Имоти в регулация, Б/ Урегулирани поземлени имоти и поземлени 

имоти – т. 4 УПИ ХIV41 в кв. 41 по КРП на гр. Хисаря на ул. „Васил Левски“  - 

жилищен комплекс – да отпадне. 

 

МОТИВИ: С годишната програма Община Хисаря се стреми,  както да 

покрие всички нормативни изисквания по управление на общинската 

собственост, така и да увеличи в значителна степен ефективността и 

прозрачността на управлението на своята собственост. Програмата има за цел и 

да прогнозира очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 

придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост 
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- описание на частни имоти, които общината има намерение да предложи за 

отчуждаване за изграждане обекти от първостепенно значение, предоставяне 

имоти под наем или за продажба. Общински съвет-Хисаря намира решението 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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     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 

 

           №  441 

 

Взето с Протокол № 52 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 23.01.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Осма“ -  Докладна записка относно отдаване под наем 

на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за стопанската 2017/2018 г.  

Допълнителна докладна записка относно допълване списъка на маломерни 

имоти – частна общинска собственост за отдаване под наем за стопанската 

2017/2018 г. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 24 а, ал. 7 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря  

 

       Р  Е  Ш  И  : 

1. Определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд, съгласно 

Приложение № 1, и Приложение 1а, които  да се отдадат под наем за стопанската 

2017/2018 г. без търг или конкурс, съгласно разпоредбите на чл. 24а, ал. 7 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, на подалите 

заявление земеделски производители и животновъди.  

 2. Възлага на Кмета на Община Хисаря да сключи договорите за наем  за 

стопанската 2017/ 2018 година за имотите по Приложение 1 от докладната при 

цена - средно годишно рентно плащане в левове на декар за 2017/2018 г. по 

землища в община Хисаря, съгласно доклад на комисия, назначена със заповед 

№ РД 11-40/04.01.2017 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие”  - 

Пловдив. 

 

 МОТИВИ: Във връзка със задоволяване нуждите на населението, при 

определена наемна цена в размер на средното годишно рентно плащане в левове 

на декар за стопанската 2017/2018 г.,  съгласно Доклад на комисия, назначена със 
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Заповед № РД-11-40/04.01.2017 г. на Директора на Областна дирекция 

“Земеделие”  - Пловдив, Общински съвет-Хисаря счита 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 

 

           №  442 

 

Взето с Протокол № 52 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 23.01.2018 год. 

 

 

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

утвърждаване начална тръжна цена за продажба на УПИ ХVII - бензиностанция, 

кв. 43-42-44 по КРП на село Старо Железаре  – частна общинска собственост 

съгласно  АОС № 75/02.09.2005 г. - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община 

Хисаря. 

 

 

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

1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, с поименно гласуване, 

Общински съвет гр. Хисаря  

 

       Р  Е  Ш  И  :   

 

1. В изпълнение на Годишната програма на община Хисаря за управление 

и разпореждане с общинската собственост за 2018 година, да се извърши  

продажба чрез публичен явен търг на:  

1.2. УПИ ХVII - бензиностанция,  кв. 43-42-55 по КРП на село Старо 

Железаре , с площ от 1 780.00 кв. м. частна общинска собственост съгласно АОС 

№ 75/02.09.2005 г. 

2. Приема и утвърждава начална тръжна цена за имота по точка 1, ПС 

определена в писмо изх. № 02/05.01.2018 г. на  “ПЛОВДИВИНВЕСТ-21” АД гр. 

Пловдив, с начислен ДДС към нея както следва: 

 

 

№ Описание на имота Площ 

кв.м. 

Начална тръжна цена с 

ДДС 

1. УПИ ХVII - бензиностанция,  

кв. 43-42-55 по КРП на село 

Старо Железаре 

1780.00 14 952.00 
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3. Възлага на Кмета на община Хисаря да  проведе публичния явен търг и 

сключи договора за продажба. 

МОТИВИ: За предложеният за продажба имот има проявен интерес  за 

закупуването му 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” - 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 

 

           №  443 

 

Взето с Протокол № 52 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 23.01.2018 год. 

 

 

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

утвърждаване на начални тръжни цени за продажба на 4 броя урегулирани 

поземлени имоти – частна общинска собственост по КРП на село Старосел -  

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

 

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

1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, с поименно гласуване, 

Общински съвет гр. Хисаря  

 

       Р  Е  Ш  И  : 

 

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

1.1. УПИ Х-снс кв. 54 по КРП на село Старосел, с  площ 528.00 кв. м. - частна 

общинска собственост съгласно АОС № 1254/02.11.2017 г. 

1.2. УПИ IХ-снс, кв.54 по КРП на село Старосел, с  площ 527.00 кв. м. - частна 

общинска собственост съгласно АОС № 1255/02.11.2017 г. 

1.3. УПИ VIII-снс, кв. 54 по КРП  по КРП на село Старосел, с  площ 460.00 

кв.м.  частна общинска собственост съгласно АОС № 1256/02.11.2017 г. 

1.4. УПИ ХVI - бензиностанция,  кв.54 по КРП на село Старосел , с площ от 

1 022.00. частна общинска собственост съгласно АОС № 1252/02.11. 2017 г. 

2. Приема и утвърждава начални тръжни цени за имотите по точка 1, 

пазарните стойности, определени с докладите на  “РАЙЧЕВА – ВЕДИ КОНСУЛТ” 

ЕООД, с включен ДДС, както следва: 

 

№ Описание на имота Площ кв. м. Начална тръжна  

цена с ДДС 

1 УПИ Х-снс кв. 54 по КРП  

на село Старосел 

528.00 3 696.00 

2 УПИ IХ-снс, кв. 54 по КРП 

 на село Старосел 

527.00 

 

3 689.00 
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3 УПИ VIII-снс, кв.54 по КРП 

 на село Старосел 

460.00 3 220.00 

4 УПИ ХVI-бензиностанция, кв. 54 

 по КРП на село Старосел 

1022.00 9 811.20 

 

3. Възлага на Кмета на община Хисаря да  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” - 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 

 

           №  444 

 

Взето с Протокол № 52 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 23.01.2018 год. 

 

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

№ 94-00-И-21/11.01.2018 г. от Илко Велизаров Любомиров за разрешение за 

изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 073040, местност „Стопански двор”, землище с. 

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

 

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

Общински съвет гр. Хисаря  

             Р  Е  Ш  И  : 
1. Одобрява на основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Задание по чл. 125 от ЗУТ 

за проектиране на ПУП-ПРЗ за ПИ 073040, местност „Стопански двор”, землище 

с. Красново с промяна на предназначението за „Животновъден комплекс – 

кравеферма и обслужващи сгради”. 

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

на ПУП-ПРЗ за ПИ 073040, местност „Стопански двор”, землище с. Красново с 

промяна на предназначението за „Животновъден комплекс – кравеферма и 

обслужващи сгради”. 

 

МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения, 

Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 

  

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

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували - 13     - “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, 
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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 

 

           №  445 

 

Взето с Протокол № 52 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 23.01.2018 год. 

 

 

 

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

№ 26-00-25/09.01.2018 г. от „ЕС ВИ ПИ” ООД, ЕИК 201303792, представлявано 

от Стоян Видолов Пашкулов за разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен 

план за трасе на Кабел 20 kV за обект в ПИ 533041, м. „Алван дере”, землище с. 

Паничери, 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. Дава съгласие за преминаване на за трасе на Кабел 20 kV за обект в ПИ 

533041, м. „Алван дере”, землище с. Паничери, Община Хисаря през общински 

имоти №№ 000982, 000984, 001005 – полски пътища, № 000985 – напоителни 

канали, по КВС на землище с. Паничери.  

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

за проектиране на ПУП - Парцеларен план за трасе на Кабел 20 kV за обект в ПИ 

533041, м. „Алван дере”, землище с. Паничери, Община Хисаря.  

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

на ПУП - Парцеларен план за трасе на Кабел 20 kV за обект в ПИ 533041, м. 

„Алван дере”, землище с. Паничери, Община 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. 
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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      

mailto:obstina@hisar.bg


 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  446 

 

Взето с Протокол № 52 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 23.01.2018 год. 

 

 

 

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

№ 26-00-24/09.01.2018 г. от „ЕС ВИ ПИ” ООД, ЕИК 201303792, представлявано 

от Стоян Видолов Пашкулов за разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен 

план за трасе на водопровод за обект в ПИ 533041, м. „Алван дере”, землище с. 

Паничери, 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. Дава съгласие за преминаване на за трасе на водопровод за обект в ПИ 

533041, м. „Алван дере”, землище с. Паничери, Община Хисаря през общински 

имот № 001005 – полски път, по КВС на землище с. Паничери.  

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

за проектиране на ПУП - Парцеларен план за трасе на водопровод за обект в ПИ 

533041, м. „Алван дере”, землище с. Паничери, Община Хисаря.  

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

на ПУП - Парцеларен план за трасе на водопровод за обект в ПИ 533041, м. „Алван 

дере”, землище с. Паничери, Община 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” - 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 ! 

mailto:obstina@hisar.bg


 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  447 

 

Взето с Протокол № 52 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 23.01.2018 год. 

 

 

 

Относно: точка „Четиринадесета“ - Докладна записка относно Заявление 

вх. № 26-00-23/09.01.2018 г. от „НЕТСТРОЙ” ЕООД, ЕИК 115585169, 

представлявано от Найден Павлов Павлов за разрешение за изработване на 

комплексен проект за инвестиционна инициатива съгласно чл. 150, ал. 2 от ЗУТ 

за изграждане на водопровод и канализация, обслужващи УПИ 57001, 57002 – 

жилищно строителство и комплексно обществено обслужване, м. „Градините-03”, 

землище 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. 129, ал. 1 от 

ЗУТ, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

  

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие за преминаване на трасе за водопровод и канализация за 

обслужване на УПИ 57001, 57002 – жилищно строителство и комплексно 

обществено обслужване, м. „Градините-03”, землище гр. Хисаря през общински 

имот № 002217 – местни пътища, по КВС на землище гр. Хисаря и улична мрежа 

по регулационния план на гр. Хисаря, кв. Веригово в имот № 002916.  

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

за проектиране на ПУП - Парцеларен план за трасе за водопровод и канализация 

за обслужване на УПИ 57001, 57002 – жилищно строителство и комплексно 

обществено обслужване, м. „Градините-03”, землище гр. Хисаря. 

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

на ПУП - Парцеларен план за трасе за водопровод и канализация за обслужване 

на УПИ 57001, 57002 – жилищно строителство и комплексно обществено 

обслужване, м. „Градините-03”, 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” - 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 

 

mailto:obstina@hisar.bg


           №  448 

 

Взето с Протокол № 52 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 23.01.2018 год. 

 

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

№ 26-00-32/10.01.2018 г. от ЕТ „Емануил Шейнин” за съгласие за трасе на 

тръбопровод от сондаж 3 (на минерална вода от находище Хисаря) до хотел 

„Hello Hissar Aparthotel” на ул. „Шипка”, 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 принципно съгласие за преминаване на „Трасе на тръбопровод от 

Сондаж 3 (на минерална вода от находище Хисаря) до хотел „Hello Hissar 

Aparthotel”, находящ се на ул. „Шипка”, гр. Хисаря. 

 

МОТИВИ: С оглед необходимостта от изразяване на принципно съгласие 

от Общинския съвет за трасето, за да може  фирмата да кандидатства пред 

Басейнова дирекция за разрешително, Общинския съвет намира решението за 

целесъобразно. 

 

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

Присъствали - 15      - “против” - 3 

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 ! 

mailto:obstina@hisar.bg


Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  449 

 

Взето с Протокол № 52 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 23.01.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Шестнадесета“ -  Докладна записка относно Заявление 

вх. № 91-00-107/30.08.2017 г. от Група граждани от Община Хисаря за 

разглеждане  ПУП – ПРЗ за УПИ ІІ-общ, кв. 27, УПИ ХІІ-ТП, УПИ ХIV-за 

озеленяване кв. 20, и алея между кв. 19, 20, и 27, кв. Веригово, гр. Хисаря, 

Община Хисаря, съобщен в Държавен вестник без възражения - докладва инж. 

П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

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

ЗУТ, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

  

       Р  Е  Ш  И  : 

 

Одобрява на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ проект за изменение на ПУП 

– ПРЗ за УПИ ІІ-общ, кв. 27, УПИ ХІІ-ТП, кв. 20, и алея между кв. 19, 20, и 27, 

кв. Веригово, гр. Хисаря, Община Хисаря, като се променя конфигурацията на 

пешеходната алея между кв. 27 и кв. 20, образува се нова алея от УПИ ХIV – за 

озеленяване в кв. 20, заличава се УПИ ХІІ-ТП, и се образува нов УПИ ХIV- за 

озеленяване и ТП с нискоетажно свободно застрояване, означено с 

ограничителни линии на застрояване с червен пунктир, и се променя уличната 

регулационна линия на УПИ ІІ-общ., за който се запазва предвиденото по 

действащия ПУП-ПРЗ свободно нискоетажно застрояване, както и предвидената 

зона и градоустройствени показатели по зелените и кафяви линии, надписи и 

зачерквания за регулацията, означени на приложения проект, неразделна част от 

проекта. 

 

МОТИВИ: Приложен е протокол на ЕСУТ за приемане на проекта за 

изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-общ, кв. 27, УПИ ХІІ-ТП, кв. 20, и алея между 

кв. 19, 20, и 27, кв. Веригово, гр. Хисаря, спазени са законовите изисквания. С 

проекта се предвижда промяна на конфигурацията на предвидените в 

действащия ПУП-ПРЗ алеи между кв. 19, 20 и 27 на кв. Веригово, които се 

предвиждат по съществуващите на място алеи за удобство за преминаване на 



живущите в прилежащите квартали. Общински съвет Хисаря, намира решението 

за целесъобразно. 

 

 

 

 

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

Присъствали - 15      - “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 ! 
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Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  450 

 

Взето с Протокол № 52 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 23.01.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Седемнадесета“ - Докладна записка относно 

двегодишното изпълнение на Мандатната програма на Кмета на община Хисаря 

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

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА, Общински 

съвет гр. Хисаря  

     Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема отчета за изпълнение на мандатната програма 2015-2019 г. за 2016 

и 2017 год. 

 

МОТИВИ: Спазвайки законовото изискване на ЗМСМА, Общински съвет-

Хисаря счита решението за целесъобразно.  

  

 

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

Присъствали - 15      - “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 ! 

mailto:obstina@hisar.bg


Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  451 

 

Взето с Протокол № 52 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 23.01.2018 год. 

 

Относно: точка „Осемнадесета“ -  Докладна записка относно предложение 

за удостояване посмъртно на генерал Тодор Марков Марков със званието 

„Почетен гражданин на гр. Хисаря“, наименуване на площадното пространство 

пред южната порта на крепостната стена „Камилите” на името на Ген. Тодор 

Марков, и поставяне на плоча с негов барелеф на северната стена на жилищна 

кооперация, с адресна регистрация на ул. „Аугуста” № 16 - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 18, т. 22 и ал. 2, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, 

т. 4 от Раздел II - Почетен гражданин на гр. Хисаря от Правилника за 

отличията на Общински съвет-Хисаря, с тайно гласуване, Общински съвет 

гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

1. Удостоява посмъртно Генерал Тодор Марков със званието „Почетен 

гражданин на гр. Хисаря“.  

2. Наименува площадното пространство пред южната порта на крепостната 

стена „Камилите” на площад „Ген. Тодор Марков”.  

3. Дава съгласие  на западния ъгъл на северната стена на жилищна 

кооперация, с адресна регистрация на ул. „Аугуста” № 16 да се постави паметна 

плоча с барелефа на Ген. Тодор Марков. 

МОТИВИ: Отчитайки заслугите на Генерал Тодор Марков към България 

и приноса му за развитието и популярността на гр. Хисаря, Общински съвет 

Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

 



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

Присъствали - 15      - “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/ 

 

 

 

 


