
     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 

 

           №  452 

 

Взето с Протокол № 53 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 06.02.2018 год. 

 

Относно: точка „Първа“ - 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.12, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински 

съвет гр. Хисаря 

       Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема Календар на културните събития в община Хисаря за 2018 г.   

2. Всяко тримесечие да се внася в Общинския съвет информация-отчет за 

миналите културни мероприятия и изразходваните средства.  

 

 МОТИВИ: С приемането на проекта на Културния календар на община 

Хисаря за 2018 година се изготвя календар на културните прояви и 

съпътстващите ги дейности на територията на община Хисаря и средствата, 

които общината ще разходва за тях през 2018 година 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” - 17 

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” –няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:            /Тони Илиева/  
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     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
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П р е п и с ! 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  453 

 

Взето с Протокол № 53 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 06.02.2018 год. 

 

 

 

Относно: точка „Втора“ - 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.12, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински 

съвет гр. Хисаря 

       Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема Спортен календар на община Хисаря за 2018 г. с направената 

корекция – средствата от т. 14 Деца и младежи с. Старосел – топки тенис маса – 

600 лв. да се прехвърли в т. 1 Спортна зала „България“ и от 1200 лв. да стане 

1800 лв. 

2. Всяко тримесечие да се внася в Общинския съвет информация-отчет за 

миналите спортни мероприятия и изразходваните средства.  

 

 

МОТИВИ: С приемането на проекта Спортен календар на община 

Хисаря за 2018 година се изготвя календар на спортните прояви и 

съпътстващите ги дейности на територията на община Хисаря, средствата 

необходими за тяхното провеждане и издръжката на клубовете, които общината 

ще подпомага финансово през 2018 година с цел прозрачно и ефективно 
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управление на публичните финанси в сферата на физическото възпитание и 

спорта. Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

  
 

 

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” –няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

          /Тони Илиева/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     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 

 

           №  454 

 

Взето с Протокол № 53 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 06.02.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Трета“ - 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  : 

 

1.Приема бюджета на Община Хисаря в размер на  9 323 460 лв. за 

2018 година, както следва: 

1.1. По приходите в размер на 9 323 460  лв., съгласно Приложение №  1, 

в т.ч.: 

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на  5 163 

191  в т.ч.: 

1.1.1.1 Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 

4 439 009   лв. 
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1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на 

делегирани държавни дейности в размер на 0 лв. 

1.1.1.3 Възстановени транфери в ЦБ „минус” – 260 лв. 

1.1.1.4. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 0  

лв. 

1.1.1.5. Финансиране - събрани средства и извършени плащания от/за 

сметки за средства от Европейския съюз (+/-) „минус” – 26 129  лв., съгласно 

Приложение № 7 

1.1.1.6. Преходен остатък от 2017 година в размер на 705 912 лв., 

съгласно Приложения № 5 

1.1.1.7. Временен безлихвен заем в размер на 44 659  лв.  

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 4 160 269 , в т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 111 000 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 970 000  лв.в т.ч.  

  1.1.2.2.1 Собствени приходи на звената на делегиран бюджет 

(Археологически музей) в размер на 105 000 лв. 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 933 934  лв., в т.ч.: 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 549 300  лв. 

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 

39 900 лв. 

1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в 

размер на 344 800  лв., в т.ч.: 

1.1.2.3.4 Възсановени транфери в ЦБ „минус” – 66 лв. 

1.1.2.4. Предоставени трансфери в размер на „минус” – 244 000  лв.  

1.1.2.5. Трансфери между бюджетни и сметките за средства от ЕС в 

размер на 8 451 лв. (§ 62-01 Получени трансфери в размер на   0 лв и § 62-02 

Предоставени трансфери в размер на – 8 451 лв.) 

1.1.2.6. Временни безлихвени заеми в размер на  ……0…….  лв. 

1.1.2.7. Получени дългосрочни заеми в размер на ……0…… лв. 

1.1.2.8. Финансиране (погашения по заеми от фонд „ФЛАГ) „минус” – 

610 140   лв., съгласно Приложение № 8 (§ 83 – 82 Погашения по дългосрочни 

заеми в размер на „минус” – 610 140  лв.) 

1.1.2.9. Преходен остатък от 2017 година в размер на 7 926 лв., съгласно 

Приложение № 6 

1.2. По разходите в размер на 9 323 460 лв., разпределени по функции, 

дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2,3,4 

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 5 163 191  лв., в 

т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 0 лв., 

съгласно Приложение № 2  

1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи 

и от изравнителната субсидия на делегираните от държавата дейности в размер 

на 567 585   лв. съгласно Приложения № 4 



1.2.3. За местни дейности в размер на 3 592 684 лв., в т.ч. резерв за 

непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 0  лв., съгласно 

Приложение № 3 

2. Приема програма за капиталовите разходи  за 2018  г. (поименен 

списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране), съгласно 

Приложение № 9  

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови 

разходи в размер на 344 800 лв., съгласно колона „Предоставени средства от 

Държавния бюджет” на Приложение №  9, колона 8 

2.2 Приема разчет на разходите за ремонтна програма на Общината, 

съгласно Приложение № 9.1  

2.3. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления 

от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 10 

 3. Утвърждава разходите за заплати през 2018 г., без звената, които 

прилагат системата на делегирани бюджети и определя: 

 3.1  Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност 

„Общинска администрация”, „Общинска администрация” – дофинансиране, 

съгласно Приложение № 11, колона № 2, с направената корекция в Дейност 605 

„Бани и перални – „Момина баня-стара“ 4 бр., „Банчето“ кв. „Миромир“ 2 бр.–  

в колона 2 да се чете 6. 

 3.2  Разпределението на плановите разходи за заплати за 2018 г., съгласно 

Приложение № 11, колона № 3 

 4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 

 4.1. Членски внос – 7 300  лв.  

 4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет в размер на   

8 000 лв.; 

 4.3 . Субсидии за читалища в размер на 226 125  лв. 

      4.4 Прояви от общоградски, национален и международен характер по 

утвърдени програми от Общинския съвет, както следва: 

      4.4.1 Културна програма в размер на 72 200 лв.  

      4.4.2 Спортна програма в размер на 18 300 лв.  

      4.5 Средства за реализация на общински програми и планове през 2018 г., 

по видове, както следва: 

      4.5.1 План – сметка за приходите от „Такса битови отпадъци” и 

прогнозните разходи, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО, 

съгласно Приложение № 31 

 4.6. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни 

условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1- 4.4 

5. Приема следните лимити за разходи: 

5.1 СБКО в размер на 3 % (до 3 на сто) върху плановите средства за 

работна заплата на заетите по трудови правоотношения. 

 5.2 Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 

3000  лв. 



5.3 Разходи за представителни цели на Председателя на Общински съвет  

в размер на 2000.00  лв. 

5.4. Разходи за представителни цели на кметовете на кметства и 

кметските наместници по населени места в общ размер на 2 200 лв., 

разпределени съгласно Приложение № 12 

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право 

на транспортни разноски в размер на 80 % от действително извършените 

разходи. 

6.1. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно 

Приложение № 13 

 7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз съгласно Приложения  № 14 

8. Утвърждава плановите трансфери за съфинансиране на проекти по 

програми на Европейския съюз  съгласно Приложение № 14 

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с 

показатели за 2018 г. и прогнозни показатели за периода 2019 г. и 2020 г., по 

приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения, 

финансирането и разходите, съгласно Приложение №  15 

10. Определя  разпоредители с бюджет от по – ниска степен по бюджета 

на община Хисаря (второстепенните разпоредители), както следва: 

10.1 Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити през 2018 

г.,съгласно т.1 от Приложение № 16 

10.2 Второстепенни разпоредители на делегиран бюджет през 2018 г., 

съгласно т.2 от Приложение № 16 

10.3 Утвърждава разходите, приходите и числеността на щатния персонал 

на Общинско предприятие „Общинско горско стопанство – гр. Хисаря”, 

съгласно Приложение № 23  

11 Приема бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с 

делегиран бюджет, съгласно Приложения № 17, 18, 19, 20, 21, 22; 

11.1 Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити – СУ „Христо 

Смирненски” – гр. Хисаря, ОУ „Васил Левски” – гр. Хисаря, ОУ „Климент 

Охридски” – гр. Хисаря, ОУ „Христо Ботев” – с. Паничери, ОУ „Христо Ботев” 

с. Красново, „Археологически музей” гр. Хисаря, прилагат системата на 

делегиран бюджет, която дава право на директора: 

11.1.1 Самостоятелно да се разпорежда с утвърдените по бюджета 

средства. 

11.1.2 Да извършва компенсирани промени на утвърдените с бюджета му 

разходи. 

11.1.3 Да определя индивидуалните възнаграждения на служителите и 

работниците в рамките на утвърдената численост. 

11.2 Дава право на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, 

работещи по системата на делегирани бюджети, да реализират собствени 

приходи. 



11.3 Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи по 

системата на делегирани бюджети, уведомяват ежемесечно първостепенния 

разпоредител за направените през месеца вътрешни компенсирани промени и 

получените трансфери от други бюджети.  

12. Определя максимален размер на дълга, както следва: 

12.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2018 година в 

размер на …0…….  лв. 

12.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2018 г. в 

размер на ……0…… лв.  

12.3. Максимален размер на общинския дълг към края на 2018  година в 

размер на 2 802 370, съгласно Приложения № 8, 8а, 24, 25, 26, 27, 28, 29; 

12.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2018 г. се 

определят в размер на ………0…… лева. 

13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които 

могат да бъдат натрупани през 2018 година по бюджета на общината, като 

наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 

15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 

четири години, като ограничението не се прилага за задължения за разходи, 

финансирани за сметка на помощи и дарения, съгласно чл. 94, ал.3, т. 1 от ЗПФ 

14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които 

могат да бъдат поети през 2018 година, като наличните към края на годината 

поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от 

средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, 

като ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за 

сметка на помощи и дарения, съгласно чл. 94, ал. 3, т. 2 от ЗПФ  

15. Определя размера на просрочените задължения от 2017 година, които 

ще бъдат разплатени от бюджета за 2018 година в размер на ……0…… лв., 

Приложение № 30. 

16. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да 

бъдат събрани през 2018 година в размер на 39 884 лв. 

17. Оправомощава Кмета на общината да извършва компенсирани 

промени: 

17.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между 

утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение 

на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават 

стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени 

задължения в съответната делегирана дейност; 

17.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в 

рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия 

размер на разходите. 

18. Възлага на Кмета:  

18.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска 

степен - второстепенни разпоредители, определени с Приложение № 16, т.1; 



18.2. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска 

степен  второстепенни разпоредители с бюджет определени с Приложение 

№16, т.1; 

18.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 

утвърди разпределението. 

18.4. Да включва информация по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните 

отчети и обяснителните записки към тях. 

18.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от 

Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие  с 

изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ. 

19. Упълномощава Кмета да предоставя временни безлихвени заеми от 

временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства 

от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със 

средства от Европейския съюз и по други международни програми, 

включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския 

бюджет. 

 19.1. За всеки отделен случай Кметът на общината определя или договаря 

срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата 

програма, но не по-късно от края на 2018 година. 

 19.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно 

свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 

от ЗПФ. 

      19.3 При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се 

спазват изискванията по чл.104, ал.1, т.4, от ЗПФ 

  19.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от 

предоставяне на временни безлихвени заеми, Кметът на общината внася 

предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет. 

 20. Упълномощава Кмета: 

      20.1 Да ползва временно свободните средства по бюджетна на общината 

за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и 

други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране 

на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на 

местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по 

ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината. 

    20.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и 

проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и 

други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални 

програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината 

за изпълнение на общинския план за развитие. 

    20.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други 

източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и 

проекти. 



21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, 

съгласно Приложение № 32 

 

МОТИВИ: Във връзка с основните принципни насоки на МФ по 

съставянето на бюджета на община Хисаря за 2018 г., Общинският съвет 

намира решението за целесъобразно и законосъобразно, в изпълнение на 

разпоредите на ЗПФ относно съставянето, приемането, изпълнението и 

отчитането бюджета на общината. 

 

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – 8 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

          /Тони Илиева/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     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 

 

           №  455 

 

Взето с Протокол № 53 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 06.02.2018 год. 

 

 

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

съгласие за подписване на допълнителни споразумения към текущи договори за 

наем на пасища и мери, подписани с животновъди през 2013 година, чиито 

срокове изтичат преди 30.09.2018 година - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 

община Хисаря. 

 

 

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

за общинската собственост, с поименно гласуване, Общински съвет гр. 

Хисаря 

          Р  Е  Ш  И  : 

 

Дава съгласие  Кмета на общината да подпише (при заявено желание от 

наемателите) допълнителни споразумения към текущите договори за наем на 

пасища и мери, подписани с животновъди през 2013 година чиито срокове 

изтичат преди 30.09.2018 година, според които споразумения собственикът на 

имотите е съгласен срещу заплащане на обезщетение в размер на определения  

в договорите наем, наемателите да продължат да ползват ползваните от тях 

общински пасища и мери до 30.09.2018 год. 
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 МОТИВИ: С оглед приключване на стопанската година 2017/2018 г. и 

удовлетворяване желанията на животновъдите от община Хисаря да продължат 

да ползват пасищата, Общински съвет Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 

 

 

 

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” - 1 

Гласували - 16     - “въздържали се” –няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

          /Тони Илиева/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     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 

 

           №  456 

 

Взето с Протокол № 53 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 06.02.2018 год. 

 

Относно: точка „Пета“ -  Докладна записка относно.конкурс за възлагане 

управлението на „Медицински център I-Хисар“ 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 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 1 във 

връзка с чл. 9, ал. 3  от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за 

провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения 

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

гр. Хисаря 

          Р  Е  Ш  И  : 

Прекратява конкурс за възлагане управлението на „Медицински център-І  

Хисар” ЕООД, открит с Решение № 386, взето с Протокол № 44 от 24.10.2017 г. 

на Общински съвет Хисаря. 

 

 МОТИВИ: Поради непостъпването на заявления на потенциални 

кандидати за участие в конкурса за управител на „Медицински център-І  

Хисар” ЕООД и след удължаване на срока, Общински съвет Хисаря намира 

решението за целесъобразно. 
 

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

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” –няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:       /Тони Илиева/ 
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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 

 

           №  457 

 

Взето с Протокол № 53 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 06.02.2018 год. 

 

 

 

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

община Хисаря за отпускане на безвъзмездна помощ от Предприятие за 

управление на дейностите по опазванена околната среда /ПУДООС/ за  проект: 

„Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа на с. 

Старосел, област Пловдивска” – част от главен клон ІІ - от ОК 168 до ОК 244, 

второстепенна водопроводна мрежа към главен клон І, второстепенна 

водопроводна мрежа към главен клон IІ, второстепенна водопроводна мрежа 

към главен клон IІI - 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  : 

 

Дава съгласие Община Хисаря да кандидатства за отпускане на 

безвъзмездна помощ  от Предприятие за управление на дейностите по опазване 

на околната среда /ПУДООС/ за  проект: „Реконструкция и подмяна на 

амортизирана водопроводна мрежа на с. Старосел, област Пловдивска” – част 

от главен клон ІІ - от ОК 168 до ОК 244, второстепенна водопроводна мрежа 

към главен клон І, второстепенна водопроводна мрежа към главен клон IІ, 

второстепенна водопроводна мрежа към главен клон IІI. 
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МОТИВИ: Спазвайки изискванията за кандидатстване с проекта за 

финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на 

околната среда, Общински съвет гр. Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 

 

 

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” –няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

          /Тони Илиева/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     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 

 

           №  458 

 

Взето с Протокол № 54 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.02.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Първа“ - Докладна записка относно приемане на отчет 

за дейността на община Хисаря в областта на социалната политика през 2017 г. 

и Годишния план за развитие на социалните услуги в община Хисаря през 2019 

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

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.12, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински 

съвет гр. Хисаря 

       Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема отчета за дейността по развитието на социалните услуги в 

община Хисаря през 2017 г. 

2. Приема Годишния план за развитие на социалните услуги в община 

Хисаря през 2019 г. 

 

 МОТИВИ: С приемането на отчета за изпълнение на дейностите в 

областта на социалната политика от община Хисаря за 2017 год. се извърши 

проверка по изпълнението на социалните ангажименти от страна на община 

Хисаря в работата на Дом за стари хора в с. Старосел, Дневния център за стари 

хора в с. Старосел и гр. Хисаря, Центъра за обществена подкрепа в гр. Хисаря, 

различните социални услуги предоставени от общината през 2017 год. 

Приемането на плана има за цел да определи броя, вида и капацитета на 

социалните услуги, които функционират на територията на община Хисаря, 
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броя, вида и капацитет на социалните услуги, които се предлага да бъдат 

открити, закрити и/или преструктурирани на територията на общината, 

източниците на тяхното финансиране и ресурсно обезпечаване, поради което 

Общинския съвет намира настоящото решение за целесъобразно. 

 

 

 

 

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “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 

 

           №  459 

 

Взето с Протокол № 54 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.02.2018 год. 

 

Относно: точка „Втора“ - Докладна записка относно Отчет за работата 

на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните 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 работата на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община 

Хисаря за 2017 година. 

 

МОТИВИ: С приемането на отчета за работата на Местната комисия за 

борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 

2017 год. се извърши проверка на броя на противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните на територията на община Хисаря и мерките, 

които се взимат за ограничаване на техния брой. Общински съвет-Хисаря 

намира решението за целесъобразно. 
 

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

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “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 

 

           №  460 

 

Взето с Протокол № 54 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.02.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Трета“ - 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 основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,  т. 7 от ЗМСМА, във 

връзка  с, чл. 9 ЗМДТ,  чл. 11, ал. 3 и чл. 26, ал. 4 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от 

АПК, представените към проекта мотиви и направеното предложение за 

допълнение от общественото обсъждане, с поименно гласуване, Общински 

съвет гр. Хисаря 

          Р  Е  Ш  И  : 

 

1. 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., 

mailto:obstina@hisar.bg


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, 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 дейности по обща подкрепа по 

смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, които не се 

финансират от държавния бюджет и се осъществяват от центровете за подкрепа 

за личностно развитие”. По този начин ще се възприеме изцяло идентичната 

уредба в закона – чл. 6, ал.1, б „з” ЗМДТ. 

 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 и в чл. 23, ал.7, т.2 се прави следното изменение: 

Навсякъде думата „такса” се заменя с думата „цена”. 

§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 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.  
§13. 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. 

§14. Приема нов чл. 32 „б”: 

Чл. 32”б”: „За издаване на разрешение за таксиметров превоз, за едно 

превозно средство, ведно с холограмен стикер и 2 броя светлоотразителни 

идентификационни номера за таксиметрова дейност се събира цена в 

размер на   20 лв. Разрешението е със срок на валидност не по – късно от 

края на календарната година, за която се иска разрешението.”  

§15. 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.   

§16. 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”  

§17.  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 

цер, 

акация, 

липа, 

орех, 

явор, 

ясен, 



твърди 

шир. 

бреза, 

тополи и 

други 

меки 

шир. 

бряст и 

горско 

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.55 

§18.  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. 

§19.  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. 

§20.  Член 55 от ГЛАВА ПЕТА - АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ 

РАЗПОРЕДБИ получава нова номерация- чл. 61. Всички следващи 

членове получават поредност  съгласно новата номерация. 

§21. Досегашния Чл. 55, съответно нов чл. 61, 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 такса, 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.” 

§22. Приема нов член 62: 
Чл.62(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.”   

§23. Досегашния Член 56 получава нова номерация член 63, като се 

изменя и допълва: 
Чл.63(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.” 

§24. Член 57 получава нова номерация член 64; 

§ 25. 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. 

§ 26. 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. 

 

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

нова т.14: „При постъпили в общинска администрация Хисаря съобщения, 

призовки, покани за доброволно/принудително изпълнение, обявления и други 

документи от ЧСИ с искане от последния съответното действие да бъде 

извършено от работник или служител на Община Хисаря, същите се изпълняват 

от Общинска администрация след предварително заплащане от съдебния 

изпълнител на цена на услуга по сметка на Община Хисаря в размер на 15.00 

лева с ДДС.”  

§ 28. 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 

§ 29. 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”.  

§ 30. Изменя в приложение № 1 – Тарифа за месните такси съгласно 

Наредба на Общински съвет за определяне на местни такси и цени на услуги:  

  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. 

за бърза услуга –  до 3 

работни дни 

 

24 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  

24 лв. 



- обикновена  

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 

 

§ 31. В графа 28 на таблицата към раздел VI „Такси за административни 

услуги на Приложение № 1 -  Тарифа за месните такси съгласно Наредба на 

Общински съвет за определяне на местни такси и цени на услуги се прави 

следното изменение: 

  чл.32, т.12.1: „За издаване на разрешение за таксиметров превоз по 

чл. 24а от Закона за автомобилните превози”.  

§ 32. В графа 28 на таблицата към раздел VI „Такси за административни 

услуги на Приложение № 1 -  Тарифа за месните такси съгласно Наредба на 

Общински съвет за определяне на местни такси и цени на услуги се прави 

следното допълнение:  

Срещу чл.32, т.12.1 се приема цена за издаване на разрешение в 

размер на „20 лева” 

2. Заглавието на Приложение №2 „Цени на услуги, предоставяни от 

Общината през 2011г. съгласно чл. 6, ал.2 от раздел II на ЗМДТ, които не са 

уредени с нормативни актове с ДДС за 2011г.” да бъде отменен текста „за 

2011г.”  

3. Навсякъде в съдържанието на Приложение № 2 думата „такса” да се 

замени с думата „цена”.  

4. Възлага на Кмета на Община Хисаря да предприеме необходимите 

мерки за изпълнение на приетите изменения и допълнения в горепосочената 

Наредба. 

 МОТИВИ:  Във връзка с необходимостта от привеждане на подзаконовия 

нормативен акт в съответсвие с обранордваните промени в ДВ бр. № 97 от 

06.12.2016г., касаещи Приложение № 2 /в сила от (01.01.2017г.) към Закона за 

местните данъци и такси.  Съгласно обнародваните промени, следва да бъдат 

променени сроковете за издаване на Данъчна оценка на имот по чл. 264, ал.1 от 

ДОПК, промените в ЗУТ, Закона за автомобилните превози и протеста на 



Окръжна прокуратура с изх. № 2748/2017 год. за  отмяна на чл. 4, ал. 1, т. 3, 

пр. 2 и 3, чл. 19 а, ал. 1, т. 8 и 10 от Наредбата., Общински съвет Хисаря намира 

решението за целесъобразно.  

 

 

 
 

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

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “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 

 

           №  461 

 

Взето с Протокол № 54 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.02.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Четвърта“ - 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 22.07.2014г. от Общински съвет Хисаря, изм. 

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

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

 

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

ал. 4 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от АПК и представените към проекта мотиви, 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  № 19/19.07.2016 г. от Общински 

съвет Хисаря)  както следва:  

 

§1. Чл. 8, ал. 5 се изменя така: 

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 
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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, 33, ал. 1, т. 3 се изменя така:   



Чл. 33, ал. 1, т. 3: „МПС паркирано в зони за платено паркиране, за които 

не е заплатена цена или заплатеното време на престой е надвишено”. 

§7. 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.” 

 §8. 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: Във връзка с привеждане на подзаконовия нормативен акт в 

съответствие с нормативните актове от по-висока степен и отстраняване на 

незоконосъобразните текстове, констатирани от Окръжна прокуратура-

Пловдив, Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

      
 

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “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 

 

           №  462 

 

Взето с Протокол № 54 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.02.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Пета" - Докладна записка относно. Приемане на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество в Община Хисаря, 

Пловдивска област, приета с Решение № 250, Протокол № 25 от 24.02.2009 год., 

изменена и допълнена с Решение № 278, Протокол № 31 от 21.03.2017 год. от 

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

Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка  с чл. 8, ал. 2 ЗОС, 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  : 

 

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община 

Хисаря, Пловдивска област, приета с Решение № 250, Протокол № 25 от 

24.02.2009 год., изменена и допълнена с Решение № 278, Протокол № 31 от 

21.03.2017 год. от Общински съвет гр. Хисаря, както следва: 

§1. В чл. 19 на Глава ІІІ от Наредбата се добавя нова ал. 2 със следното 

съдържание:   

Чл.19, Ал.2: „Учредяването на ограничени вещни права върху обекти – 

публична общинска собственост, се извършва при условията и по ред, 

определен в закон.” 
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 §2. Чл. 28 на Раздел ІІ от Наредбата се изменя и придобива следната 

редакция:  

Чл.28,  Ал.1: „Имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат 

на закриване или преобразуване на държавни и общински училища, детски 

градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, се използват за 

образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности по реда на Закона 

за общинската собственост и подзаконовите актове по прилагането му.” 

Ал.2: „Имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на 

закриване или преобразуване на държавни и общински училища, детски 

градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, за които няма 

обществена потребност за ползването им за дейностите по ал. 1, могат да се 

ползват и за други дейности при едновременно изпълнение на следните 

условия:  

1. в срок от две години не е идентифицирана обществена потребност от 

използването им за образователни, здравни, социални или хуманитарни 

дейности; 

2. налице е положително становище на министъра на образованието и 

науката, изготвено въз основа на оценка на образователните потребности в 

общината; 

3. населеното място е с население под 5 хиляди души.” 

 

§3. В чл. 40 на Глава ІV от Наредбата, се добавя нова ал. 3 и ал. 4 със 

следното съдържание:  

Чл. 40,  Ал. 3:„Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху 

имоти - общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски 

от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се 

определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от 

оценители, отговарящи на изискванията на Закона за независимите оценители, 

освен ако в закон е предвидено друго. Началните цени при провеждане на 

търгове или конкурси за разпореждане с имоти или с вещни права върху имоти 

- общинска собственост, не могат да бъдат по-ниски от цените, определени от 

общинския съвет. 

Чл. 40,  Ал. 4: „В случаите по ал. 3 не се допуска заплащане на цената 

изцяло или частично с компенсаторни инструменти.” 

 

§4. Чл. 43, ал.2 на Глава ІV от Наредбата се изменя така: 

Чл. 43,  Ал.2: „Замяна по ал.1 може да се извърши в случаи, определени в 

закон. Замяна на имот - частна общинска собственост, на право на строеж върху 

имот - частна общинска собственост, или на учредено в полза на общината 

право на строеж, с имот или с право на строеж върху имот - собственост на 

други лица, може да се извършва и: 



1. за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор; 

2. между общината и друга община или между общината и държавата; 

3. в други случаи - при условия и по ред, определени в закон.” 

   

§5. В чл. 46 на Глава ІV от Наредбата се добавя нова ал. 5 със следното 

съдържание: 

Чл. 46, Ал.5: „Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно 

- на решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и 

сключва договор.” 

§6. В чл. 49 на Глава ІV от Наредбата се добавя нова ал. 6 със следното 

съдържание: 

Чл. 49, Ал. 6:„Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно 

- на решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и 

сключва договор.” 

2. Възлага на Кмета на Община Хисаря да предприеме необходимите 

мерки за изпълнение на приетите изменения и допълнения на Наредбата.   

 МЗОТИВИ: Във връзка с привеждане на подзаконовия нормативен акт в 

съответствие с нормативните актове от по-висока степен, отстраняване на 

несъответствието в текстове, констатирани от Окръжна прокуратура-Пловдив и 

съобразявайки се с становището на Сметната палата, Общински съвет Хисаря 

намира решението за целесъобразно. 

 

 

 
 

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

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “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 

 

           №  463 

 

Взето с Протокол № 54 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.02.2018 год. 

 

 

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

свободни общински пасища и мери за ползване за стопанската 2018-2019 

година, приемане на списъците на имотите за общо и индивидуално ползване и 

годишния план за паша - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 3, ал. 12 и  

чл. 37о, ал. 4, т. 1 от ЗСПЗЗ, с поименно гласуване, Общински съвет гр. 

Хисаря 

          Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Определя свободните общински  мери, пасища и ливади с площ и 

местоположение на имотите за индивидуално ползване, съгласно Приложение 

№ 1. 

2. Определя свободните общински мери, пасища  и ливади с площ и 

местоположение на имотите за общо ползване, съгласно Приложение № 2. 

3. Приема Годишен план за паша на община Хисаря. и задължения на 

общината и ползвателите за стопанската 2018/2019г. в общинските мери и 

пасища, съгласно Приложение № 3. 

4. Определя срока на договорите за 5 (пет) стопански години, съгласно 

Годишен план за паша на община Хисаря и задължения на общината и 

ползвателите за стопанската 2018/2019г. в общинските мери и пасища по т. 3. 

5. Приема наемна цена от 10,00 лв. за 1 дка за „пасище и мера” и 16,00 лв. 

за 1 дка за «ливада», определена по пазарен механизъм, съгласно Приложение 

№ 4. 

6. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, 

във връзка с изискването на чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и 
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ползването на земеделски земи, ДОПУСКА предварително изпълнение на 

настоящето решение. 

 

МОТИВИ: Във връзка със задоволяване нуждите на желаещите за 

индивидуално ползване под наем на пасища и мери собственици или 

ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, 

регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за 

стопанската 2018/2019 год., Общински съвет намира решението за 

целесъобразно. Предвароително изпълнение на това решение се налага с оглед 

на сроковете, които са поставени в чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ. В интерес на 

животновъдите е в законоустановения срок да могат да се възползват от 

пасищата и мерите, с оглед животновъдната им дейност, поради което 

предварителното изпълнение на решението е изцяло оправдано за реализиране 

на техните нужди. 

 

 

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “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 

 

           №  464 

 

Взето с Протокол № 54 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.02.2018 год. 

 

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

процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, 

поддръжката и експлоатацията на язовири - публична общинска собственост, 

разположени на територията на Община Хисаря, обл. Пловдив, чрез 

предоставянето им под наем - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община 

Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с § 12, 

точка 2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закон за изменение и 

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

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

 

          Р  Е  Ш  И  : 

 

I. Актуализира Годишната Програма на Община Хисаря за 

управление и разпореждане с общинската собственост за 2018 година, като в 

Раздел IІ Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 

предоставяне под наем, за проджба, за внасяне като непарична вноска в 

капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за 

публично-частно партньорство или за предоставяне на концесия; т.II.1.2. 

Предоставяне под наем на язовири – публична общинска собственост включва:  

Землище с. Красново 

Язовир „Полицата” имот № 000394,  с площ от 127.617 дка. 

Землище с. Кръстевич 

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

IІ. Открива процедура за избор на оператор за възлагане 

стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите и водоемите чрез 

предоставянето под наем  на изброени по-долу обекти, а именно: 
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1. Язовир „Реджепица” с площ от 4.692 дка., съставляващ имот № 000 

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

с Акт за ПОС № 19 от 14.03.2006 г. 

2. Язовир „Азмака” с площ от 10.114 дка., съставляващ имот № 000 530, 

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

30/06.04.2006 г. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОС № 25/05.04.2006 г. 

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

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

за ПОС № 36 от 07.04.2006 г. 

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

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

Акт за ПОС № 47 от 10.04.2006 г. 

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

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

Акт за ПОС № 46 от 10.04.2006 г. 

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

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

Акт за ПОС № 38 от 10.04.2006 г. 

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

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

за ПОС № 40 от 10.04.2006г. 

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

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

за ПОС № 34 от 06.04.2006 г.   

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

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община 

Хисаря, Пловдивска област. 



ІІІ. Съобразно експертно становище на лицензиран оценител за 

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

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

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

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

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

годишен наем;  

2. За язовир „Азмака” с площ от 10.114 дка., съставляващ имот № 000 

530, находящ се в с. Ново Железаре, общ. Хисаря, обл. Пловдив, с Акт за ПОС 

№ 30/06.04.2006 г. – 671 /шестстотин седемдесет и един/ лева без ДДС 

годишен наем;  
3. За язовир „Таревско дере” с площ от 128.199 дка., съставляващ имот 

№ 000 128, находящ се в местността “Ласкара – пладнището” в землището на с. 

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

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

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

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

686 /шестстотин осемдесет и шест/ лева без ДДС годишен наем;    
5. За язовир „Кавака” с площ от 799.182 дка., съставляващ имот № 001 

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

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

хиляди шестстотин тридесет и един/ лева без ДДС годишен наем;    
6. За язовир „Груйново дере” с площ от 97.243 дка., съставляващ имот 

№ 000 006, находящ се в местността “Ласкара - пладнището” в  землището на с. 

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

/три хиляди деветстотин и единадесет/ лева без ДДС годишен наем.     

7. За язовир „Белесис” с площ от 39.954 дка., съставляващ имот № 000 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДДС годишен наем.    



11. За язовир „Полицата” с площ от 127.617 дка., съставляващ имот № 

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

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

шестдесет и шест/ лева без ДДС годишен наем.    
12. За язовир „Ташбунар” с площ от 47.829 дка., съставляващ имот № 

001 205, находящ се в землището на с. Кръстевич, общ. Хисаря, обл. Пловдив, с 

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

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

058 024, находящ се в землището на с. Беловица, общ. Хисаря, обл. Пловдив, с 

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

лева без ДДС годишен наем.     
ІV. Определя срок на договора за избор на оператор за възлагане 

стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите, както следва: 

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

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

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

считано от датата на сключване на договора, предвид съгласувателно писмо на 

Министерство на замеделието и храните, изх. № 07-147/12.04.2017 г. 

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

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

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

началната тръжна цена за всеки отделен обект. 

VІ. Специфични условия към участниците в търга: 

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

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

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

хидроспециалист или юридическо лице, което разполага със служител 

хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане 

и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях. 

VІІ. Определя следните договорни условия: 

Договорни условия към участниците в търга: 

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

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

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

- операторът е длъжен да предоставя вода за напояване на собствениците 

и ползвателите на земеделски земи, чиито площи се напояват от съответния 

язовир, при спазване на нормативните изисквания; 

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

възникнат сдружения за напояване, операторът се задължава да предостави 

възможност на сдруженията за напояване да доставят вода за напояване през 

съответните поливни сезони до прекратяване на договорите за наем, при 

спазване на нормативните изисквания; 



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

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

писмено предизвестие с достатъчно дълъг срок за довършване на започнатите 

водостопански дейности, така че да не бъдат нанесени щети от 

преждевременното им преустановяване, като предизвестието не може да бъде 

със срок, по-дълъг от пет години; 

- операторът се задължава да спазва изискванията на НАРЕДБА за 

условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация 

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

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

правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от 

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

- операторът се задължава да спазва нормативните актове по опазване на 

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

рационалното му използване, санитарно – хигиенните и ветеринарно – 

медицински изисквания; 

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

мероприятия за изпълнение предписания от специализираните контролни 

органи, свързани с обезопасяването и сигурността на язовира.  

VІІІ. Възлага на Кмета на Общината да извърши всички необходими 

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

търга участник.  

 

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

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

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

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

доп., бр. 58 от 31.07.2015 г./ и с оглед по-добро стопанисването, поддръжката и 

експлоатацията на описаните обекти. Общински съвет-Хисаря намира 

решението за целесъобразно. 
 

 

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

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “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 

 

           №  465 

 

Взето с Протокол № 54 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.02.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Осма“ - Докладна записка предоставяне под наем на 

имот № 501010, EKTTE 69016 с. Старосел,  площ от 1.00 дка. НТП – изоставена 

нива, категория VIII /осма/, местност ‘’Св. Атанас’’в землище с. Старосел, общ. 

Хисаря, за инсталиране на телекомуникационни съоръжения и оборудване - 

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

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, чл. 14, ал. 1, ал. 

2 и ал. 3. от Закона за общинската собственост, с поименно гласуване, 

Общински съвет гр. Хисаря 

 

          Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и 

разпореждане с общинската собственост за 2018 година, като в Раздел ІІ., точка 

ІІ.2. Описание на имота, които общината има намерение да предложи за наем, 

подточка ІІ.2.1 - включва:  

 имот № 501010, EKTTE 69016 с. Старосел,  площ от 1.00 дек, НТП – 

изоставена нива, категория VIII /осма/, местност ‘’Св. Атанас’’ частна 

общинска собственост съгласно АОС №  1224/09.06.2017г. 

2. Да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 10 

години  на имота описан в точка 1, за инсталиране на телекомуникационни 

съоръжения и оборудване. 

3. Приема и утвърждава за начална тръжна цена, месечната  наемна  цена  

определена с експертиза  на ‘’ПЛОВДИВИНВЕСТ -21’’ АД - 300.00 (триста 

лева)    
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4. Възлага на Кмета на община Хисаря да организира и проведе публичен 

явен търг и сключи договор за наем. 

 

МОТИВИ: За подобряване качеството на телекомуникационните услуги 

на жителите и гостите на с. Старосел  и поради близостта на имота до ВиК 

съоръжения на с. Старосел, Общински съвет Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 

 
 

 

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “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 

 

           №  466 

 

Взето с Протокол № 54 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.02.2018 год. 

 

 

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

изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за квартали 5, 5а и 6 по РП 

на село Беловица, 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, във връзка с 

чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и предложението на ПК по устройство на 

територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда, с 

поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

          Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ за квартали 5, 5а и 6 по РП 

на село Беловица, община Хисаря.  

2. Възлага на Кмета на Община Хисаря да издаде заповед по чл. 135, ал. 3 

от ЗУТ за проучване и проектиране за изменение на ПУП-ПРЗ за квартали 5, 5а 

и 6 по РП на село Беловица, община Хисаря.  

3. Упълномощава „УНИВЕРСАЛ –Т” ЕООД, ЕИК 115593600, 

представлявано от управителя Костадин Тодоров да извърши от името на 

общината за собствена сметка проект за изменение на ПУП – ПРЗ за квартали 

5, 5а и 6 по РП на село Беловица, община Хисаря. 

 4. След одобряване на ПУП-па да бъде обявено продажба на терените на 

търг. 
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 МОТИВИ: Поради  проявени инвестиционни намерения и 

необходимостта от съгласие на собственика на имотите, които са частна 

общинска собственост, Общински съвет Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 

 

 

 

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” - 1 

Гласували - 17     - “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 

 

           №  467 

 

Взето с Протокол № 54 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.02.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Десета“ - Докладна записка относно служебна 

преписка - проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ за УПИ I-парк и минерални бани, кв. 

3 по плана на Красновски бани, с. Красново, Община Хисаря, публична 

общинска собственост, съобщен 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. 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 с Решение № 339, 

взето с Протокол № 37 от 10.07.2017 г. и Решение № 403, взето с Протокол № 

46/21.11.2017 г. от Общински съвет гр. Хисаря и Решение № 34/10.02.2012 г. на 

МОСВ за предоставяне безвъзмездно управление и ползване на находище на 

минерална вода – изключителна държавна собственост, писмо № ОВОС-

1077/18.09.2017 г. на РИОСВ Пловдив, Проект за изменение на ПУП – ПРЗ за 

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

Община Хисаря, публична общинска собственост, като заличава УПИ I-Парк и 

минерални бани и образува два нови УПИ I-Парк и минерални бани, и УПИ II-СОЗ I-ва зона „Сондаж 

1” и КЕИ „Топлите извори” и улица-тупик с ширина 3.50 м за обслужване на УПИ II-СОЗ I-

ва зона „Сондаж 1” и КЕИ „Топлите извори” , кв. 3 по плана на Красновски бани, с. Красново, 

Община Хисаря, съгласно зачерквания, щрихи и надписи в кафяво, и надписи в 

червено за регулацията, със запазване на съществуващото застрояване и ново 

свободно застрояване, с градоустройствени показатели: зона Оз, нискоетажно 

застрояване, етажност до 3 етажа, Н до 10 м, плътност на застрояване до 10 %, 
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по означено с ограничителни линии в червен пунктир и надписи в таблицата за 

застрояването и матрица в син цвят на приложения проект.                                                                                

 

МОТИВИ: За осъществяване на безвъзмездното право на управление и 

ползване на находище за минерална вода – изключителна държавна 

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

от Министерството на околната среда и водите, Общинския съвет намира 

решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “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 

 

           №  468 

 

Взето с Протокол № 54 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.02.2018 год. 

 

 

 

Относно: точка „Единадесет“ - Докладна записка Заявление вх. № 26-00-

110/30.01.2018 г. от „РЕИЖ” ООД, ЕИК 831612315, представлявано от Георги 

Драганов Ватахов за разрешаване на изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 

046004 и ПИ 046005, м. „Вранъкови исаци – 02”, землище гр. Хисаря с промяна 

на предназначението за неземеделски нужди - 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, 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 046004 и ПИ 046005, м. „Вранъкови исаци – 

02”, землище гр. Хисаря  с промяна на предназначението за складова дейност и 

образуване на един урегулиран поземлен имот. 

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

на ПУП-ПРЗ за ПИ 046004 и ПИ 046005, м. „Вранъкови исаци – 02”, землище гр. 

Хисаря  с промяна на предназначението за складова дейност и образуване на 

един урегулиран поземлен имот. 
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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” - 16 

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “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 

 

           №  469 

 

Взето с Протокол № 54 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.02.2018 год. 

 

 

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

№ 26-00-110/30.01.2018 г. от „РЕИЖ” ООД, ЕИК 831612315, представлявано от 

Георги Драганов Ватахов за разрешаване на изработване на проект за ПУП-ПРЗ 

за ПИ 046018 и ПИ 046019, м. „Вранъкови исаци – 02”, землище гр. Хисаря  с 

промяна на предназначението за неземеделски нужди -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, 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 046018 и ПИ 046019, м. „Вранъкови исаци – 

02”, землище гр. Хисаря  с промяна на предназначението за производствена и 

складова дейност дейност (предприятие за преработка на плодове и зеленчуци)  

и образуване на един урегулиран поземлен имот. 

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

на ПУП-ПРЗ за ПИ 046018 и ПИ 046019, м. „Вранъкови исаци – 02”, землище гр. 

Хисаря  с промяна на предназначението за производствена и складова дейност 

дейност (предприятие за преработка на плодове и зеленчуци)  и образуване на 

един урегулиран поземлен имот. 

 

mailto:obstina@hisar.bg


МОТИВИ: Във връзка с проявени инвестиционни намерения и 

необходимостта от промяна предназначението на имота, Общински съвет-

Хисаря намира настоящото решение за целeсъобразно. 

 

 

 

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “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 

 

           №  470 

 

Взето с Протокол № 54 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.02.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Тринадесета“ - Докладна записка Заявление вх. № 26-00-

110/30.01.2018 г. от „РЕИЖ” ООД, ЕИК 831612315, представлявано от Георги 

Драганов Ватахов за разрешаване на изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 

046022 и ПИ 046036, м. „Вранъкови исаци – 02”, землище гр. Хисаря  с промяна 

на предназначението за неземеделски нужди - 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, 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 046022 и ПИ 046036, м. „Вранъкови исаци – 

02”, землище гр. Хисаря  с промяна на предназначението за хотел и образуване 

на един урегулиран поземлен имот. 

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

на ПУП-ПРЗ за ПИ 046022 и ПИ 046036, м. „Вранъкови исаци – 02”, землище гр. 

Хисаря  с промяна на предназначението за хотел и образуване на един 

урегулиран поземлен имот. 

 

mailto:obstina@hisar.bg


МОТИВИ: Във връзка с проявени инвестиционни намерения и 

необходимостта от промяна предназначението на имота, Общински съвет-

Хисаря намира настоящото решение за целeсъобразно. 

 

 

 

 

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “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 

 

           №  471 

 

Взето с Протокол № 54 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.02.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Четиринадесета“ - Докладна записка относно Заявление 

вх. № 26-00-110/30.01.2018 г. от „РЕИЖ” ООД, ЕИК 831612315, представлявано 

от Георги Драганов Ватахов за разрешаване на изработване на проект за ПУП-

ПРЗ за ПИ 046025, м. „Вранъкови исаци – 02”, землище гр. Хисаря с промяна на 

предназначението за неземеделски нужди - 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, 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 046025, м. „Вранъкови исаци – 02”, землище 

гр. Хисаря  с промяна на предназначението за жилищно застрояване и 

образуване на един урегулиран поземлен имот. 

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

на ПУП-ПРЗ за ПИ 046025, м. „Вранъкови исаци – 02”, землище гр. Хисаря  с 

промяна на предназначението за жилищно застрояване и образуване на един 

урегулиран поземлен имот. 

 

mailto:obstina@hisar.bg


МОТИВИ: Във връзка с проявени инвестиционни намерения и 

необходимостта от промяна предназначението на имота, Общински съвет-

Хисаря намира настоящото решение за целeсъобразно. 

 

 

 

 

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “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 

 

           №  472 

 

Взето с Протокол № 54 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.02.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Петнадесета“ - Докладна записка Заявление вх. № 26-00-

110/30.01.2018 г. от „РЕИЖ” ООД, ЕИК 831612315, представлявано от Георги 

Драганов Ватахов за разрешаване на изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 

046026, м. „Вранъкови исаци – 02”, землище гр. Хисаря  с промяна на 

предназначението за неземеделски нужди - 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, 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 046026, м. „Вранъкови исаци – 02”, землище 

гр. Хисаря  с промяна на предназначението за жилищно застрояване и 

образуване на един урегулиран поземлен имот. 

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

на ПУП-ПРЗ за ПИ 046026, м. „Вранъкови исаци – 02”, землище гр. Хисаря  с 

промяна на предназначението за жилищно застрояване и образуване на един 

урегулиран поземлен имот. 

 

mailto:obstina@hisar.bg


МОТИВИ: Във връзка с проявени инвестиционни намерения и 

необходимостта от промяна предназначението на имота, Общински съвет-

Хисаря намира настоящото решение за целeсъобразно. 

 

 

 

 

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “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 

 

           №  473 

 

Взето с Протокол № 54 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.02.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Шестнадесета“ - Докладна записка относно  изпълнение 

на предписание от Регионална дирекция по горите – Пловдив към Общинско 

горско стопанство - Хисаря за извеждане на санитарна сеч в  Отдел/подотдел 

257„р” с прогнозно количество от 766 м3 стояща дървесина на корен; 

Включване на  Отдел/подотдел 257„р” с прогнозно количество от 766 м3 в 

Лесофонд 2018 г. на Община Хисаря и определяне начина на ползване на 

дървесината в Отдела - 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. 106 

и чл. 112,  ал. 1,  т. 1 от Закона за горите, във вр. с чл. 34, ал. 2 от Наредба 

№ 8 от 05.08.2011 год. за сечите в горите, във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 1, чл. 5, 

ал.3, чл. 7, ал. 1 и  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, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

          Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Включва отдел/подотдел 257„р”, попадащ в землището на град Хисаря, 

Община Хисаря, горски територии - общинска собственост в Лесосечен фонд 

2018 год; 

2. Определя ползването на дървесина в Отдел/подотдел 257„р”, с 

прогнозно количество от 766 м3, горски територии общинска собственост, да се 

осъществи чрез продажба на стояща дървесина на корен; 

3. Възлага на Кмета на Община Хисаря да организира и проведе търг с 

mailto:obstina@hisar.bg


явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на 

корен за Отдел/подотдел 257„р”, с прогнозно количество от 766 м3, горски 

територии общинска собственост, 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;  

         4. Приема минимални единични начални цени при провеждане на търг с 

ясно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на 

корен по сортименти в отдел/подотдел 257„р”, с прогнозно количество стояща 

маса 766 м3, както следва:  

 - иглолистни – едра, 30-49 см - 55 лв./пл.м3 без ДДС 

 - иглолистни – едра, 18-29 см - 45 лв./пл.м3 без ДДС 

 - иглолистни – средна, 14-17 см - 40 лв./пл.м3 без ДДС  

         - иглолистни- дърва ОЗМ – 40 лв./пл.м3 без ДДС 

          - иглолистни- целулоза и технологична дървесина – 20 лв./пл.м3 без ДДС 

         - дърва иглолистни  – 20 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” - 17 

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “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 

 

           №  474 

 

Взето с Протокол № 54 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.02.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Седемнадесета“ - Докладна записка относно  отпускане 

на еднократни парични помощи на социално слаби граждани от бюджета на 

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

 

 

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

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

          Р  Е  Ш  И  : 

 

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

на Станка Танова Иванова, с. Красново, ул. «10-та» за покриване на част от 

разходите по проведено скъпоструващо оперативно лечение. Представена е 

фактура на стойност 8200 лв. 

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

Дела Иванова Райчинова, гр. Хисаря, бул. «Иван Вазов» № 56,ет.1,ап.1, за 

покриване на част от разходите по провеждане на скъпоструващо оперативно 

лечение- поставяне на ортопедичен имплант, за което е заплатена сумата от 

1300 лв. според приложена фактура. 

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

Найден Маринов Петков, с. Беловица,  общ. Хисаря, ул. «14-та», № 4 за 

покриване на част от разходите необходими за лечение. Състоянието му 

изисква продължително и скъпоструващо лечение.  Има приложени епикризи.  

 

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 

mailto:obstina@hisar.bg


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, 

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” - 17 

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “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/            

 


