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П р е п и с ! 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
           №  475 
 

Взето с Протокол № 55 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 06.03.2018 год. 
 
 

Относно: точка „Първа“ - Докладна записка относно преразглеждане на 
Решение № 454 взето с Протокол № 53 на заседание на Общински съвет Хисаря 
на 06.02.2018 г. - 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, 
чл. 45, ал. 9 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. Отменя Решение № 454 взето с Протокол № 53 на заседание на 
Общински съвет Хисаря на 06.02.2018 г. 

2. Приема бюджета на Община Хисаря в размер на  9 323 460 лв. за 2018 
година, както следва: 

2.1. По приходите в размер на 9 323 460  лв., съгласно Приложение №  1, 
в т.ч.: 
2.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на  5 163 

191  в т.ч.: 
2.1.1.1 Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 

4 439 009   лв. 
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2.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на 
делегирани държавни дейности в размер на 0 лв. 

2.1.1.3 Възстановени транфери в ЦБ „минус” – 260 лв. 
2.1.1.4. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 0  

лв. 
2.1.1.5. Финансиране - събрани средства и извършени плащания от/за 

сметки за средства от Европейския съюз (+/-) „минус” – 26 129  лв., съгласно 
Приложение № 7 

2.1.1.6. Преходен остатък от 2017 година в размер на 705 912 лв., съгласно 
Приложения № 5 

2.1.1.7. Временен безлихвен заем в размер на 44 659  лв.  
2.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 4 160 269 , в т.ч.: 
2.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 111 000 лв. 
2.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 970 000  лв.в т.ч.  

  2.1.2.2.1 Собствени приходи на звената на делегиран бюджет 
(Археологически музей) в размер на 105 000 лв. 

2.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 933 934  лв., в т.ч.: 
2.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 549 300  лв. 
2.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 

39 900 лв. 
2.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в 

размер на 344 800  лв., в т.ч.: 
2.1.2.3.4 Възсановени транфери в ЦБ „минус” – 66 лв. 
2.1.2.4. Предоставени трансфери в размер на „минус” – 244 000  лв.  
2.1.2.5. 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.) 

2.1.2.6. Временни безлихвени заеми в размер на  ……0…….  лв. 
2.1.2.7. Получени дългосрочни заеми в размер на ……0…… лв. 
2.1.2.8. 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.); 

2.1.2.9. Преходен остатък от 2017 година в размер на 7 926 лв., съгласно 
Приложение № 6; 

2.2. По разходите в размер на 9 323 460 лв., разпределени по функции, 
дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2, 3, 4; 

2.2.1. 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;  

2.2.2. 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; 



2.2.3. 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. 

3. Приема програма за капиталовите разходи  за 2018  г. (поименен списък 
по обекти, видове разходи и източници на финансиране), съгласно Приложение 
№ 9, с направеното допълнение – на тримесечие да се внася отчет за 
изпълнението в Общинския съвет и план за следващото тримесечие.  

3.1. 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. 

3.2 Приема разчет на разходите за ремонтна програма на Общината, 
съгласно Приложение № 9.1.  

3.3. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления 
от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 10. 
 4. Утвърждава разходите за заплати през 2018 г., без звената, които 
прилагат системата на делегирани бюджети и определя: 
 4.1  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. 
 4.2  Разпределението на плановите разходи за заплати за 2018 г., съгласно 
Приложение № 11, колона № 3. 
 5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 
 5.1. Членски внос – 7 300  лв.  
 5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет в размер на   8 
000 лв.; 
 5.3 . Субсидии за читалища в размер на 226 125  лв. 
      5.4 Прояви от общоградски, национален и международен характер по 
утвърдени програми от Общинския съвет, както следва: 
      5.4.1 Културна програма в размер на 72 200 лв.  
      5.4.2 Спортна програма в размер на 18 300 лв.  
      5.5 Средства за реализация на общински програми и планове през 2018 г., 
по видове, както следва: 
      5.5.1 План – сметка за приходите от „Такса битови отпадъци” и 
прогнозните разходи, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО, съгласно 
Приложение № 31 
 5.6. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия 
по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1- 4.4 

6. Приема следните лимити за разходи: 
6.1 СБКО в размер на 3 % (до 3 на сто) върху плановите средства за работна 

заплата на заетите по трудови правоотношения. 



 6.2 Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 3000  
лв. 

6.3 Разходи за представителни цели на Председателя на Общински съвет  в 
размер на 2000.00  лв. 

6.4. 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 

7. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право 
на транспортни разноски в размер на 80 % от действително извършените 
разходи. 

7.1. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно 
Приложение № 13. 

 8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 
Европейския съюз съгласно Приложения  № 14 

9. Утвърждава плановите трансфери за съфинансиране на проекти по 
програми на Европейския съюз  съгласно Приложение № 14 

10. 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 

11. Определя  разпоредители с бюджет от по – ниска степен по бюджета на 
община Хисаря (второстепенните разпоредители), както следва: 

11.1 Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити през 2018 
г.,съгласно т.1 от Приложение № 16 

11.2 Второстепенни разпоредители на делегиран бюджет през 2018 г., 
съгласно т.2 от Приложение № 16 

11.3 Утвърждава разходите, приходите и числеността на щатния персонал 
на Общинско предприятие „Общинско горско стопанство – гр. Хисаря”, съгласно 
Приложение № 23  

12. Приема бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с 
делегиран бюджет, съгласно Приложения № 17, 18, 19, 20, 21, 22; 

12.1 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: 

12.1.1 Самостоятелно да се разпорежда с утвърдените по бюджета 
средства. 

12.1.2 Да извършва компенсирани промени на утвърдените с бюджета му 
разходи. 

12.1.3 Да определя индивидуалните възнаграждения на служителите и 
работниците в рамките на утвърдената численост. 



12.2 Дава право на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, 
работещи по системата на делегирани бюджети, да реализират собствени 
приходи. 

12.3 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.  

13. Определя максимален размер на дълга, както следва: 
13.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2018 година в размер 

на …0…….  лв. 
13.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2018 г. в 

размер на ……0…… лв.  
13.3. 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; 
13.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2018 г. се 

определят в размер на ………0…… лева. 
14. 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 

15. 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.  

16. Определя размера на просрочените задължения от 2017 година, които 
ще бъдат разплатени от бюджета за 2018 година в размер на ……0…… лв., 
Приложение № 30. 

17. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да 
бъдат събрани през 2018 година в размер на 39 884 лв. 

18. Оправомощава Кмета на общината да извършва компенсирани 
промени: 

18.1. 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. 

18.2. 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. 



19. Възлага на Кмета:  
19.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска 

степен - второстепенни разпоредители, определени с Приложение № 16, т.1; 
19.2. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска 

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

19.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 
утвърди разпределението. 

19.4. Да включва информация по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните 
отчети и обяснителните записки към тях. 

19.5. 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. 

20. 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. 
 20.1. 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. 
 20.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно 
свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 
от ЗПФ. 
      20.3 При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се 
спазват изискванията по чл.104, ал.1, т.4, от ЗПФ 
  20.4. 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. 
 21. Упълномощава Кмета: 
      21.1 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. 
    21.2. 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. 
    21.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други 
източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти. 



22. 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 и писмо изх. № АК-01-37#2/21.02.2018 год. на Областния управител 
на област Пловдив. 

 
 
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 

 
           №  476 
 

Взето с Протокол № 55 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 06.03.2018 год. 
 

Относно: точка „Втора“ - Докладна записка относно отмяна на Решение 
№ 466 взето с Протокол № 54 на заседание на Общински съвет Хисаря на 
20.02.2018 г. - докладва Г. Султанов – председател на ОбС.  

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 във връзка с чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА 

и писмо изх. № АК-01-45/02.03.18 г. на Областния управител на Област 
Пловдив, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 
 
          Р  Е  Ш  И  : 
 

Отменя свое Решение № 466 взето с Протокол № 54 от заседание на  
Общински съвет Хисаря на 20.02.18 г. 

МОТИВИ: Съобразявайки се с фактическите и правни съображения в 
писмото изх. № АК-01-45/02.03.18 г. на Областния управител на Област 
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, 
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:            

      /Тони Илиева/  

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  ХИСАРЯ 

mailto:obstina@hisar.bg


 
 

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 

 
           №  477 
 

Взето с Протокол № 55 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 06.03.2018 год. 
 
 

Относно: точка „Трета“ - Докладна записка относно осъществен контрол 
за законосъобразност от областния управител на област Пловдив и констатирана 
частична незаконосъобразност на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество в община Хисаря, приета с Решение № 462, взето с протокол №54 от 
заседание на Общински съвет – Хисаря, проведено на 20.02.2018г., в частта й по 
§2 – чл. 28, ал.1 и 2 - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря.  

 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 във връзка с чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА 
и 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 писмо изх. № АК-01-45#2 от 02.03.2018 год. на Областен управител 
на област Пловдив, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 
          Р  Е  Ш  И  : 

 
Изменя §2. от Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община 
Хисаря, приета с  Решение № 462, взето с Протокол № 54/20.02.2018 г., както 
следва: 

         §2. 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 държавната собственост, Закона за общинската собственост и подзаконовите 
актове по прилагането им. 

(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 

mailto:obstina@hisar.bg


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.   
 

 МОТИВИ: За да се отстрани констатираната частична 
незаконосъобразност в Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община 
Хисаря, предлагам Общински съвет – Хисаря приета с Решение № 462, взето с 
Протокол № 54/20.02.2018 г., констатирана в писмо изх. № АК-01-45#2 от 
02.03.2018 год. на Областен управител на област 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, 
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 

 
           №  478 
 

Взето с Протокол № 55 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 06.03.2018 год. 
 
 

Относно: точка „Четвърта“ - Докладна записка относно осъществен контрол 
за законосъобразност от областния управител на област Пловдив и констатирана 
частична незаконосъобразност на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Хисаря, приета с Решение № 460, взето с 
Протокол № 54 от заседание на Общински съвет – Хисаря, проведено на 
20.02.2018г., в частта й по §21 и §27 - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община 
Хисаря.  

 
 

На основание чл. 21, ал. 1,  т. 7 и ал. 2, във връзка с чл. 45, ал. 9 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 и писмо изх. № АК-01-45#2 от 02.03.2018 год. на Областен 
управител на област Пловдив, с поименно гласуване, Общински съвет гр. 
Хисаря    
          Р  Е  Ш  И  : 

 
1. Изменя §21. от 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 № 460, взето с Протокол № 
54/20.02.2018 г., както следва: 

§21. Досегашният чл. 55, съответно нов чл. 61, се изменя така:  
Чл. 61.(1). „За установени нарушения на тази наредба, свързани с 

деклариране на неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или 
освобождаване от такса, се прилагат предвидените в ЗМДТ 
административнонаказателни разпоредби.“ 

2. Изменя §27. от 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 № 460, взето с Протокол № 
54/20.02.2018 г., както следва:   
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        § 27. В Приложение № 2, раздел  III „Цени за други услуги” 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.”    
 

МОТИВИ: За да се отстрани констатираната частична 
незаконосъобразност в Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община 
Хисаря, предлагам Общински съвет – Хисаря приета с Решение № 460, взето с 
Протокол № 54/20.02.2018 г., констатирана в писмо изх. № АК-01-45#2 от 
02.03.2018 год. на Областен управител на област 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, 
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 

 
           №  479 
 

Взето с Протокол № 56 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 20.03.2018 год. 
 
 
 

Относно: точка „Първа“ - Докладна записка относно дейността на 
„Медицински център-І Хисар” ЕООД  за 2017 год.  - докладва д-р Ив. Главчев – 
управител на „Медицински център-І Хисар” ЕООД . 

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

ал. 2, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ и във връзка с  чл. 10, ал. 1, т. 3 и  
т. 25  от  Наредбата за реда за учредяване търговски дружества и 
упражняване правата на собственост на община Хисар върху общинската 
част от капитала на търговските дружества, с поименно гласуване, 
Общински съвет гр. Хисаря 

 
    Р  Е  Ш  И  : 
 
Отлага приемането на отчета за дейността на „Медицински център-І 

Хисар” ЕООД за 2017 год. за доуточняване. 
 
 
 МОТИВИ:  С оглед доуточняване и упражняване правата на едноличен 
собственик на капитала в общинските еднолични дружества с ограничена 
отговорност във връзка с приемането на годишен финансов отчет, придружен с 
писмен доклад за работата си, за финансовото и икономическото състояние на 
дружеството, за съществуващите проблеми и мерки за тяхното решаване 
Общински съвет намира настоящото решение за целесъобразно. 
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Общ брой общински съветници - 17  - “за” - 11 
Присъствали - 17      - “против” - няма 
Гласували - 17     - “въздържали се” – 6 
 
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 
 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  
      /Петко Петров/            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  ХИСАРЯ 

 
 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 
е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      
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П р е п и с ! 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
           №  480 
 

Взето с Протокол № 56 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 20.03.2018 год. 
 
 

Относно: точка „Втора“ - Докладна записка относно Решение № РД-20-
17/09.03.2018 год.на Областен управител на област Пловдив - 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, т. 8 и чл. 

14 от Закона за общинската собственост, с поименно гласуване, Общински 
съвет гр. Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Отказва да предостави под наем на д-р Румяна Даскалова Кратункова в 
качеството й на АИППМП ЕТ „Д-р Даскалова“, гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ 
№ 32 помещение на втори етаж до стоматологичен кабинет в сградата на битов 
комбинат с. Старосел, описано в заявление вх. № 94-00-Р146/14.12.2017 год.  от 
АИППМП ЕТ „Д-р Даскалова“. 

 
2. Дневен център за стари хора с. Старосел  да продължи да ползва 

помещението на втори етаж до стоматологичен кабинет в сградата на битов 
комбинат с. Старосел за зала за лечебна гимнастика. 

 
 
 
МОТИВИ: Помещението не е свободно и се ползва от Дневен център за 

стари хора с. Старосел, поради което 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      
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П р е п и с ! 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
           №  481 
 

Взето с Протокол № 56 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 20.03.2018 год. 
 
 
 

Относно: точка „Трета“ - Докладна записка относно състояние на 
микроязовирите общинска собственост по отношение на тяхната безопасност 
при обилни валежи - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря.  

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

Общински съвет гр. Хисаря 
 
    Р  Е  Ш  И  : 

 
1. Приема информацията за състоянието на микроязовирите общинска 

собственост по отношение на тяхната безопасност при обилни валежи. 
2. Да се свика Експертен технически съвет с външни специалисти, които 

да дадат експертно мнение за състоянието на стените на яз. „Керезлъка”, зем. 
Красново и яз. „Лещака”, зем. Кръстевич и необходимостта от аварийно 
извеждане от експлоатация. 
 

МОТИВИ: С приемането на информацията за състоянието на 
микроязовирите общинска собственост се извършва проверка относно тяхното 
състояние и предотвратяването на бедствия и аварии при експлоатацията им. С 
оглед привеждане в безопасност на язовирите на територията на Община Хисаря, 
Общински съвет-Хисаря намира настоящото решение за целeсъобразно. 
 
 
 
 
 
 
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 

 
           №  482 
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Взето с Протокол № 56 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.03.2018 год. 
 
 

Относно: точка „Четвърта“ - Докладна записка относно тригодишна 
бюджетна прогноза за периода 2019 - 2021 г. на постъпленията от местни 
приходи и на разходите за местни дейности - докладва инж. П. Дойкова – кмет 
на община Хисаря. 

 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 83 от Закона за 
публичните финанси  и  чл. 27 ал. 2, ал.3 от Наредба на ОбС за условията и 
реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните 
дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Хисаря приета с Решение № 461/21.01.2014 г., изм. и доп. с Решение 
№ 198/18.10.2016 г. на ОбС, във връзка с разпоредбите на РМС № 51 от 31 
Януари 2018 г. за бюджетната процедура за 2019 г. и писмо БЮ-1 от 12 
Февруари 2018 г. на Министерство на финансите  с поименно гласуване, 
Общински съвет гр. Хисаря 

 
    Р  Е  Ш  И  : 
 
1. Одобрява бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. на постъпленията 

от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Хисаря 
съгласно Приложение № 8 към БЮ-1 от 12 Февруари 2018 г. на Министерство 
на финансите. 

2. Одобрява Прогнозата на показателите за поети ангажименти и за 
задължения за разходи за периода 2019 – 2021 г. на Община Хисаря съгласно 
Приложение № 1а към БЮ-1 от 12 Февруари 2018 г. на Министерство на 
финансите. 

3. Одобрява Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов) и 
разходите за лихви по него за периода 2019 – 2021 г. Община Хисаря съгласно 
Приложение № 6г към БЮ-1 от 12 Февруари 2018 г.  на Министерство на 
финансите. 

4. Одобрява Справка от ефекта от увеличението на минималната работна 
заплата за периода 2019 – 2021 г. за делегираните от държавата дейности, 
финансирани чрез бюджета на община Хисаря, съгласно Приложение № 7в към 
БЮ-1 от 12 Февруари 2018 г. на Министерство на финансите. 

5. Одобрява Справка за приходите от концессии по бюджета на общината 
за периода 2018-2021 г., съгласно Приложение № 8а към БЮ-1 от 12 Февруари 
2018 г. на Министерство на финансите. 



 
МОТИВИ: Във връзка с основните принципни насоки на МФ по приемане 

на бюджетната  процедура за 2019 година и приетото от Министерски съвет 
Решение № 51 от 31.01.2018 г. година, Общинският 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 ! 
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           №  483 
 

Взето с Протокол № 56 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 20.03.2018 год. 
 
 
 

Относно: точка „Пета“ - Докладна записка относно предложение за 
приемане на Стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците 
в община Хисаря за периода 2018 – 2020 година и на годишен план на дейностите 
за подкрепа на личностно развитие - докладва Тони Илиева – зам. кмет на община 
Хисаря.  

 
 

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

 
    Р  Е  Ш  И  : 

 
1. Приема Стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и 

учениците в община Хисаря за периода 2018-2020 година. 
2. Приема годишен план на дейностите за подкрепа на личностното 

развитие. 
 
 МОТИВИ: Във връзка с предоставяне на обща и допълнителна подкрепа 
за личностно развитие на децата и учениците в системата на предучилищното и 
училищно образование, на децата и учениците със специални образователни 
потребности, на децата и учениците с хронични заболявания, на децата и 
учениците в риск и на децата и учениците с изявени дарби, 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 

 
           №  484 
 

mailto:obstina@hisar.bg


Взето с Протокол № 56 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 20.03.2018 год. 
 
 

Относно: точка „Шеста“ - Докладна записка относно предоставяне под 
наем на имот №111 019, в землището на с. Кръстевич, с площ от 8.956 дка. и начин 
на трайно ползване – нива - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 3, чл. 8, ал.9, 
т. 2  от Закона за общинската собственост, чл. 24а, ал. 5 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 68, ал. 1 от Наредбата 
по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост на Общински съвет 
Хисаря, 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.1. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 
предоставяне под наем, създава нова подточка ІІ.1.3 – Земеделски имоти, в която 
включва: 

- Имот № 111 019, местност „Лозята”, землище с. Кръстевич, с площ от 
8.956 дка. и начин на трайно ползване –  нива, Х категория, частна общинска 
собственост съгласно АОС № 1250/28.07.2017 г. 

2. Да се проведе публично оповестен явен търг по реда на  глава VІ от 
Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС на Общински съвет Хисаря,  за  отдаване под 
наем за срок от 10 години на имота по точка 1,  за отглеждане на едногодишни 
полски култури. 
 3. Определя начална тръжна цена въз основа на пазарна оценка изготвена 
от лицензиран оценител в размер на 197.00 (сто деветдесет и седем ) лева 
годишно. 
 4. Договорът за наем да се сключи при условие, че при предявени и 
доказани реституционни претенции с влязло в сила съдебно решение и решение 
на Общинска служба по земеделие –Хисаря, по отношение на имота предмет на 
договора, действието на същия се прекратява, без право на обезщетение от 
страна на наемателя. 
 5. Възлага на Кмета на община Хисаря да организира и проведе публичен 
явен търг и сключи договор за отдаване под наем на имота по точка 1 от 
настоящето решение. 
 



МОТИВИ: Във връзка с проявения интерес  от страна на инвеститор, както 
и с цел осигуряване на приходи за общинския бюджет за обезпечаване 
финансирането на голяма част от общинските дейности и становището на Кмета 
на с. Кръстевич, Общински съвет-Хисаря намира настоящото решение за 
целeсъобразно. 

 
 
 
 
 
Общ брой общински съветници - 17  - “за” - 16 
Присъствали - 17      - “против” - няма 
Гласували - 16     - “въздържали се” –няма 
 
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 
 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  
      /Петко Петров/            
 

 

 

 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  ХИСАРЯ 

 
 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 
е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      
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           №  485 
 

Взето с Протокол № 56 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 20.03.2018 год. 
 
 

Относно: точка „Седма“ - Докладна записка относно приемане и 
утвърждаване начална тръжна цена за продажба на УПИ VIII-общ. кв. 30 по 
КРП на гр. Хисаря – археологически резерват - докладва инж. П. Дойкова – кмет 
на община Хисаря. 

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

1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 68, ал. 
1, т. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество в Община Хисаря, с поименно гласуване, Общински 
съвет гр. Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 
 
1. Да се извърши  продажба чрез публичен явен търг на: УПИ VIII - общ. 

кв 30 по КРП на гр. Хисаря – археологически резерват,  с площ от 766.80 кв. м. 
частна общинска собственост, съгласно АОС № 83/18.01.2008 г. 

2. Определя начална тръжна цена за имота по т.1, въз основова на 
пазарна оценка на лицензиран оценител „РАЙЧЕВА- ВЕДИ КОНСУЛТ” ЕООД  
гр. Пловдив в размер на 126 522.00 (сто двадесет и шест хиляди петстотин 
двадесет и два лева) без ДДС или 151 826.40 (сто петдесет и една хиляди 
осемстотин двадесет и шест лева и четиридесет стотинки.)  

3. Възлага на Кмета на община Хисаря да организира и проведе публичен 
явен търг и сключи договор за продажба. 
 

МОТИВИ: С цел осигуряване на приходи за общинския бюджет за 
обезпечаване финансирането на голяма част от общинските дейности, Общински 
съвет-Хисаря намира настоящото решение за целeсъобразно. 

 
 
 
 
 
 
 
Общ брой общински съветници - 17  - “за” - 16 
Присъствали - 17      - “против” - няма 
Гласували - 16     - “въздържали се” –няма 



 
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 
 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  
      /Петко Петров/            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  ХИСАРЯ 
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Взето с Протокол № 56 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 20.03.2018 год. 
 
 

Относно: точка „Осма“ - Докладна записка относно приемане и 
утвърждаване начална тръжна цена за продажба на имоти №№ 000 204, 000 399, 
004 001 землище гр. Хисаря - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община 
Хисаря.  

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

чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 68, ал. 1, 
т. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество в Община Хисаря, с поименно гласуване, Общински 
съвет гр. Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 
 
1. Да се извърши  продажба чрез публичен явен търг на: 
1.1. Имот № 000 204, землище гр. Хисаря, нтп – изоставена нива, Х 

категория, площ 2.960 дка. частна общинска собственост, съгласно АОС № 
1236/22.06.2017 г. 

1.2.Имот № 000 399, землище гр. Хисаря, нтп – изоставена нива, Х 
категория, площ 1. 716 дка. частна общинска собственост, съгласно АОС № 
1237/22.06.2017 г. 

1.3. Имот № 004001, землище гр. Хисаря, нтп – изоставена нива, Х 
категория, площ 5.754 дка. частна общинска собственост, съгласно АОС № 
1238/22.06.2017 г. 

2. Приема и утвърждава за начална тръжна цена на имотите по т.1, 
определената с докладите  на „ПЛОВДИВИНВЕСТ - 21” АД  гр. Пловдив СПС, 
както следва: 

2.1. Имот № 000 204, землище гр. Хисаря, нтп – изоставена нива, Х 
категория, площ 2 .960 дка.  – 2 960.00 / две хиляди деветстотин и шестдесет/ 
лева. 

2.2.Имот № 000 399, землище гр. Хисаря, нтп – изоставена нива, Х 
категория, площ 1.716 дка. – 1 716.00 / хиляда седемстотин и шестнадесет/ лева. 

2.3. Имот № 004001, землище гр. Хисаря, нтп – изоставена нива, Х 
категория, площ 5.754 дка. – 5 754.00 / пет хиляди седемстотин петдесет и 
четири/ лева. 

3. Възлага на Кмета на община Хисаря да организира и проведе публичен 
явен търг и сключи договор за продажба. 

 



МОТИВИ: С цел осигуряване на приходи за общинския бюджет за 
обезпечаване финансирането на голяма част от общинските дейности, Общински 
съвет-Хисаря намира настоящото решение за целeсъобразно. 

 
 
 
 
 
Общ брой общински съветници - 17  - “за” - 16 
Присъствали - 17      - “против” - няма 
Гласували - 16     - “въздържали се” –няма 
 
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 
 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  
      /Петко Петров/            
 

 

 

 

 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  ХИСАРЯ 

 
 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 
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           №  487 
 

Взето с Протокол № 56 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 20.03.2018 год. 
 
 

Относно: точка „Девета“ - Докладна записка относно Заявление вх. № 26-
00-2523/01.03.2018 г. от „НЕТСТРОЙ” ЕООД, ЕИК 115585169, представлявано 
от Найден Павлов Павлов за одобряване на комплексен проект за инвестиционна 
инициатива (КПИИ), включващ ПУП-Парцеларен план за изграждане на 
водопровод и канализация и ТИП за строеж на уличен водопровод и канализация 
за жилищна сграда в УПИ 57001, 57002 – жилищно строителство и комплексно 
обществено обслужване, м. „Градините-03”, землище гр. Хисаря - докладва инж. 
П. Дойкова – кмет на община Хисаря.  

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

ЗУТ, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 
 
    Р  Е  Ш  И  : 

 
Одобрява проект на ПУП-Парцеларен план за изграждане на уличен 

водопровод и канализация за жилищна сграда в УПИ 57001, 57002 – жилищно 
строителство и комплексно обществено обслужване, м. „Градините-03”, 
землище гр. Хисаря, преминаващи през ПИ 002217-местни пътища по КВС на 
землище гр. Хисаря и улица с о.т. 43-57 по РП на гр. Хисаря, кв. Веригово, 
съгласно линии и надписи в зелен и кафяв цвят и пунктири в черен цвят за 
сервитута на приложения проект. 

 
 МОТИВИ: С оглед необходимостта от изразяване на съгласие от 
Общинския съвет за преминаване на трасето през общински имоти, Общинския 
съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 
 
 
 
 
Общ брой общински съветници - 17  - “за” - 16 
Присъствали - 17      - “против” - няма 
Гласували - 16     - “въздържали се” –няма 
 



ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 
 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  
      /Петко Петров/            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  ХИСАРЯ 

 
 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 
е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

 
 
П р е п и с ! 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

mailto:obstina@hisar.bg


           №  488 
 

Взето с Протокол № 56 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 20.03.2018 год. 
 
 

Относно: точка „Десета“  - Докладна записка относно Заявление вх. № № 
94-00-Р-39/26.02.2018 г. от Росен Иванов Чобанов, чрез пълномощник Георги 
Фабиянов Камбурски с пълномощно рег. № 6853/07.07.2016 г., за разрешаване 
на проучване и проектиране на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XLIV- 1157, 
жилищно строителство в кв. 90 по плана гр. Хисаря - докладва инж. П. Дойкова 
– кмет на община Хисаря.  
 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 
 
         Р  Е  Ш  И  : 
 

Дава съгласие за изменение на уличната регулационна линия на улица с 
о.т. 143-177 към квартал 90 по плана гр. Хисаря, като същата става успоредна на 
осовата линия с обща ширина на уличната регулация 10 м и по продължение на 
западната дворищна регулационна линия между УПИ XLIV- 1157, жилищно 
строителство и УПИ IX- 1157, жилищно строителство. 
 
 

МОТИВИ: С оглед необходимостта от изразяване на съгласие от 
Общинския съвет за изменение на улична регулация с цел допускане изработване 
на ПУП-ПРЗ за жилищно строителство, Общинския съвет Хисаря намира 
решението за целесъобразно. 
 
 
 
 
 
Общ брой общински съветници - 17  - “за” - 16 
Присъствали - 17      - “против” - няма 
Гласували - 16     - “въздържали се” –няма 
 
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 



 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  
      /Петко Петров/            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  ХИСАРЯ 

 
 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 
е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

 
П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
           №  489 
 

mailto:obstina@hisar.bg


Взето с Протокол № 56 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 20.03.2018 год. 
 
 

Относно: точка „Единадесета“ - Докладна записка относно Заявление вх. 
№ 26-00-214/16.02.2018 г. от „АГРОМАКС ЕЪР” ЕООД, ЕИК 130121158 за 
разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива  
(КПИИ) за обект „Дестилерия за преработка на етерично-маслени култури” в ПИ 
001238 в землището на с. Старосел, Община Хисаря - докладва инж. П. Дойкова 
– кмет на община Хисаря.  
 
 

На основание чл. 21, ал. 1,  т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, 124б, 
ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 
         Р  Е  Ш  И  : 
 

1. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ 
за проектиране на ПУП-ПРЗ за ПИ № 001238, м. „Стопански двор”, землище с. 
Старосел, ЕКТТЕ 69016, Община Хисаря, за образуване на УПИ 001238 – За 
дестилерия за преработка на етерично-маслени култури, с градоустройствени 
показатели: свободно застрояване, зона Пп, застрояване за сгради да бъде до 10 
м и до 3 етажа, за съоръжения до 12 м, Кинт. до 2.5, плътност до 80 %, 
озеленяване мин. 20 %, с отстояние на застроителната линия от юг на 25 м от 
републикански път III-6061, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1 от Закона за 
пътищата. 

2. На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ разрешава изработване на ПУП-ПРЗ 
за ПИ № 001238, м. „Стопански двор”, землище с. Старосел, ЕКТТЕ 69016, 
Община Хисаря, за образуване на УПИ 001238 – За дестилерия за преработка на 
етерично-маслени култури, с градоустройствени показатели: свободно 
застрояване, зона Пп, застрояване за сгради да бъде до 10 м и до 3 етажа, за 
съоръжения до 12 м, Кинт. до 2.5, плътност до 80 %, озеленяване мин. 20 %, с 
отстояние на застроителната линия от юг на 25 м от републикански път III-6061, 
съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1 от Закона за пътищата. 
 

МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения и 
становището на Кмета на с. Старосел, Общински съвет-Хисаря намира 
решението за целесъобразно. 

 
 
 
 



 
Общ брой общински съветници - 17  - “за” – 16 
 
 
 
 
 
Присъствали - 17      - “против” - няма 
Гласували - 16     - “въздържали се” –няма 
 
ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 
 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  
      /Петко Петров/            
 

 

 

 

 

 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  ХИСАРЯ 

 
 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 
е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

 
П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
           №  490 
 

mailto:obstina@hisar.bg


Взето с Протокол № 56 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 20.03.2018 год. 
 
 

Относно: точка „Дванадесета“ - Докладна записка относно Заявление вх. 
№ 26-00-220/20.02.2018 г. от „БАЛКАНТАБАКО” ЕООД, във връзка с допускане 
изменение на ПУП–ПРЗ за УПИ 215021-за винарска изба и дестилерия, 
производствени дейности и обществено обслужване с приобщаване и промяна 
на предназначението на ПИ 129095, ПИ 129097 и част от ПИ 129109 за 
разширение, местност „Куманче” и „Брантии”, с. Старосел, Община Хисаря - 
докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря.  
 
 

На основание чл. 21, ал. 1,  т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, 124б, 
ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 
         Р  Е  Ш  И  : 
 

1. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ 
за проектиране на изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 215026, представляващ УПИ 
215021-за винарска изба и дестилерия, производствени дейности и обществено 
обслужване, с разширение на основание чл. 67а от ППЗОЗЗ и приобщаване на 
ПИ 129095, ПИ 129097 и част от ПИ 129109, местност „Куманче” и „Брантии”, 
с. Старосел, Община Хисаря, като се образува УПИ 215026, 129095, 
129097,129109-за винарска изба и дестилерия, производствени дейности и 
обществено обслужване, със запазване на зоната и градоустройствените 
показатели и предвиденото свободно застрояване, съгласно ПУП-ПРЗ, одобрен 
със Заповед № РД-05-467/03.07.2015 г. на Кмета на Община Хисаря. 

2. На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ разрешава изменение на ПУП-ПРЗ 
за ПИ 215026, представляващ УПИ 215021-за винарска изба и дестилерия, 
производствени дейности и обществено обслужване, с разширение на основание 
чл. 67а от ППЗОЗЗ и приобщаване на ПИ 129095, ПИ 129097 и част от ПИ 
129109, местност „Куманче” и „Брантии”, с. Старосел, Община Хисаря, като се 
образува УПИ 215026, 129095, 129097,129109-за винарска изба и дестилерия, 
производствени дейности и обществено обслужване, със запазване на зоната и 
градоустройствените показатели и предвиденото свободно застрояване, съгласно 
ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-05-467/03.07.2015 г. на Кмета на Община 
Хисаря. 

 



МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения и 
становището на Кмета 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 

 
           №  491 
 

mailto:obstina@hisar.bg


Взето с Протокол № 56 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 20.03.2018 год. 
 
 

Относно: точка „Тринадесета“ - Докладна записка относно Заявление вх. 
№ 26-00-269/06.08.2018 г. от „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД, ЕИК 
115552190, за разрешение за проектиране на ПУП-Парцеларен план за обект 
„Външно присъединяване на „Потребителна електрическа енергия (ПЕЕ)– Водна 
помпа” в ПИ 232067, землище с. Кръстевич, Община Хисаря - докладва инж. П. 
Дойкова – кмет на община Хисаря.  
 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, 
124б, ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 
              Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Дава съгласие за преминаване на трасе за Външно присъединяване на 
„Потребителна електрическа енергия (ПЕЕ) – Водна помпа” в ПИ 232067, 
землище с. Кръстевич, Община Хисаря през общински имот с идентификационен 
номер 40333.0.2 – полски път, по КВС на землище с. Кръстевич.  

2. Одобрява на основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Задание по чл. 125 от ЗУТ 
за проектиране на ПУП - Парцеларен план за трасе за Външно присъединяване на 
„Потребителна електрическа енергия (ПЕЕ) – Водна помпа” в ПИ 232067, 
землище с. Кръстевич, Община Хисаря. 

3. Разрешава на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, проучване и проектиране 
на ПУП - Парцеларен план за трасе за Външно присъединяване на „Потребителна 
електрическа енергия (ПЕЕ) – Водна помпа” в ПИ 232067, землище с. Кръстевич, 
Община Хисаря. 

 
МОТИВИ: С оглед необходимостта от изразяване на съгласие от 

Общинския съвет за преминаване на трасето през общински имоти, Общинския 
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 

 
           №  492 
 

mailto:obstina@hisar.bg


Взето с Протокол № 56 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 20.03.2018 год. 
 

Относно: точка „Четиринадесета - Докладна записка относно съгласие за 
провеждане на археологическо проучване - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 
община Хисаря. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 151, ал. 3, т. 5 от 

ЗКН, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 
 

              Р  Е  Ш  И  : 
 
Дава съгласие на доц. д-р Митко Маджаров да проведе археологическо 

проучване през 2018 год. в имот № 117018 (пасище, мера), местност 
Секизхарман, землище с. Кръстевич. 

 
МОТИВИ: Във връзка с необходимостта от изразяване съгласие за 

провеждане на археологическо проучване в общински имот № 117018 (пасище, 
мера), находящ се в местност Секизхарман, землище с. Кръстевич, Общински 
съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 
 
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 
 

mailto:obstina@hisar.bg


           №  493 
 

Взето с Протокол № 56 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 20.03.2018 год. 
 
 

Относно: точка „Петнадесета“ - - Докладна записка относно предоставяне 
под наем на имот № 000 254, в землището на с. Старосел, с площ от 6.617 дка. и 
начин на трайно ползване – нива - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община 
Хисаря. 
 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 3, чл. 8, ал.9 
т. 2  от Закона за общинската собственост, чл. 24а, ал. 5 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 68, ал. 1 от Наредбата 
по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост на Общински съвет 
Хисаря, 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.1. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 
предоставяне под наем, създава нова подточка ІІ.1.3 – Земеделски имоти, в която 
включва: 

- Имот № 000 254, местност „Ралев дол”, землище с.Старосел, с площ от 
6.617 дка. и начин на трайно ползване –  нива, VI категория, частна общинска 
собственост съгласно АОС № 1294/26.02.2018 г. 

2. Да се проведе публично оповестен явен търг по реда на  глава VІ от 
Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС на Общински съвет Хисаря,  за  отдаване под 
наем за срок от 10 години на имота по точка 1,  за отглеждане на едногодишни 
полски култури. 
 3. Определя начална тръжна цена възоснова на пазарна оценка изготвена 
от лицензиран оценител в размер на 112.00 (сто и дванадесет ) лева годишно, 
 4. Договорът за наем да се сключи при условие, че при предявени и 
доказани реституционни претенции с влязло в сила съдебно решение и решение 
на Общинска служба по земеделие – Хисаря, по отношение на имота предмет на 
договора, действието на същия се прекратява, без право на обезщетение от 
страна на наемателя. 

5. Възлага на Кмета на община Хисаря да организира и проведе публичен 
явен търг и сключи договор за отдаване под наем на имота по точка 1 от 
настоящото решение. 



 
 

 
 
 
 
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 

 
           №  494 
 

mailto:obstina@hisar.bg


Взето с Протокол № 56 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 20.03.2018 год. 
 
 

Относно: точка „Шестнадесета - Докладна записка относно дарение на 
вещи, частна общинска собственост в полза на Сдружение с нестопанска цел 
„Местна инициативна група-Хисаря“ - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 
община Хисаря. 

 
На основание чл. 21,  ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр. 

Хисаря 
              Р  Е  Ш  И  : 
 
  Отлага вземането на решение по Докладна записка относно дарение на 
вещи, частна общинска собственост в полза на Сдружение с нестопанска цел 
„Местна инициативна група-Хисаря“ за доуточняване. 
 
 МОТИВИ: Във връзка с възникналата необходимост от доуточняване 
начина на предоставяне оборудването на МИГ, 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 ! 

 

mailto:obstina@hisar.bg


Р Е Ш Е Н И Е 
 
           №  495 
 

Взето с Протокол № 56 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 20.03.2018 год. 
 
 

Относно: точка „Седемнадесета“ - Докладна записка относно приемане на 
план за действие на община Хисаря в изпълнение на областната стратегия за 
интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в 
уязвимо социално положение, живеещи в сходна на  ромите ситуация (2018 - 
2020) - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря.  

 
 

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

 
    Р  Е  Ш  И  : 

 
Приема План за действие на община Хисаря в изпълнение на областната 

стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други 
граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на  ромите ситуация 
(2018 - 2020). 

 
МОТИВИ: Относно необходимостта от определяне на задачите и 

насочване на усилията на местната власт и местната общност към разрешаване 
на нарастващите потребности на маргинализираните групи в общината, 
подобряване адаптивността и качеството на живот на целевите групи, нуждаещи 
се от социална подкрепа, 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/            
 


	3. Възлага на Кмета на община Хисаря да организира и проведе публичен явен търг и сключи договор за продажба.
	3. Възлага на Кмета на община Хисаря да организира и проведе публичен явен търг и сключи договор за продажба.
	5. Възлага на Кмета на община Хисаря да организира и проведе публичен явен търг и сключи договор за отдаване под наем на имота по точка 1 от настоящото решение.

