
     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 

 

           №  496 

 

Взето с Протокол № 57 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 29.03.2018 год. 

 

Относно: точка „Втора“ -  Докладна записка относно стопанисване и 

управление на баня „Русалка“ - докладва Тони Илиева  – за кмет на община 

Хисаря - Заповед № РД-05-157/23.03.2018 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и направеното 

предложение в хода на разискванията , с поименно гласуване, Общински съвет 

гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 
 

 Възлага на Общинска администрация Хисаря да стартира процедура по 

отдаване на баня „Русалка“ под наем. 
 

МОТИВИ: Поради прекратяване договора с наемателя на баня 

„Русалка“, с разбирането, че приходите ще са по-малко от разходите и имайки 

предвид, че минералната вода е най-ценното богатство на града и общината ни, 

с цел задоволяване потребностите от градска баня, Общински съвет Хисаря 

намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – 7 

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 

 

           №  497 

 

Взето с Протокол № 57 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 29.03.2018 год. 

 

Относно: точка „Трета“ Докладна записка относно Кандидатстване на 

Община Хисаря по процедура за набиране на проектни предложения 

BG16М10Р002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации 

за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“и осигуряване на 

финансов ресурс за покриване на допустимите разходи по проекта, които няма 

да бъдат финансирани от ОПОС по проект „Проектиране и изграждане на 

компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими 

отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и 

техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци за нуждите 

на Община Хисаря“ за получаване на безвъзмездна финансова помощ по 

приоритетна Ос 2 „Отпадъци” по Оперативна програма „Околна среда 2014-

2020 г. докладва Тони Илиева  – за кмет на община Хисаря - Заповед № РД-05-

157/23.03.2018 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с 

чл. 25, ал. 1 и чл. 64, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците и 

разпоредбите на Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за 

изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 

изисквани при депониране на отпадъците, с поименно гласуване, 

Общински съвет гр. Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие Община Хисаря да кандидатства по процедура за 

набиране на проектни предложения BG16М10Р002-2.005 „Проектиране и 

изграждане на компостиращи инсталации за разделно събирани зелени и/или 

биоразградими отпадъци”  по приоритетна Ос 2 „Отпадъци” по Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г.”, с проектно предложение: Проектиране и 

изграждане на компостиращa инсталация за разделно събрани зелени и/или 
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биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на 

съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими 

отпадъци за нуждите на община Хисаря“. 

2. Поема ангажимента община Хисаря да не се присъединява към друго 

РСУО,  за срока за изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на 

компостиращa инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими 

отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и 

техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци за нуждите 

на община Хисаря“ и най-малко за срок от 5 години след окончателното 

плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. по настоящата 

процедура. 

3. Изградената със средства по проекта инфраструктура, в т.ч. движимо и 

недвижимо имущество, ще бъде общинска собственост. Собствеността на 

инфраструктурата, изградена със средства по процедура  BG16M10P002-2.005, 

в т.ч. движимо и недвижимо имущество, и на съпътстващата инфраструктура 

няма да бъде прехвърляна на трети лица най-малко в продължение на 5 (пет) 

години от окончателното плащане на средствата по проекта. 

4. Дава съгласие за ползване на част от натрупаните средства, 

представляващи отчисления за депониране на битови отпадъци на «Регионално 

депо за неопасни отпадъци Карлово», за финансиране на предварителни и 

подготвителни действия, необходими за кандидатстване по проект: 

„Проектиране и изграждане на компостиращa инсталация за разделно събрани 

зелени и/или биоразградими отпадъци на територията на община Хисаря“ при 

кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, процедура за набиране на 

проектни предложения BG16М10Р002-2.005. 

5. Дава съгласие средствата за покриване на допустимите разходи по 

проекта, които няма да бъдат финансирани от ОПОС, вкл. собствения принос, 

да бъдат осигурени от натрупаните средства, представляващи отчисления за 

депониране на битови отпадъци на «Регионално депо за неопасни отпадъци 

Карлово». 

6. Дава съгласие средствата за покриване на първоначалните допустими 

разходи по проекта, преди да бъдат възстановени от ОПОС 2014-2020 г., да 

бъдат осигурени чрез натрупаните средства, представляващи отчисления за 

депониране на битови отпадъци на «Регионално депо за неопасни отпадъци 

Карлово”. 

7. Дава съгласие финансовият ресурс за покриване на недопустими 

разходи по проекта, необходими за изпълнението му, представляващи 

възстановим Данък върху добавена стойност, до възстановяването му от НАП, 

да бъдат осигурени от натрупаните средства, представляващи отчисления за 

депониране на битови отпадъци на «Регионално депо за неопасни отпадъци 

Карлово» 



8. Упълномощава Кмета на Община Хисаря да предприеме всички 

действия, по изготвяне на заявление по чл. 25, ал. 1 от   Наредба № 7 от 

19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, 

подаването му и използване на получените средства от отчисленията по чл. 64 

от ЗУО за покриване на нуждите за финансиране на предварителни и 

подготвителни дейности, необходими за кандидатстването по ОПОС 2014 – 

2020 г.; за покриване на първоначалните разходи, преди средствата да бъдат 

възстановени от ОПОС; за покриване на собствения принос по проекта, 

представляващ разход, който няма да бъде възстановен от ОПОС и за 

покриване на недопустими разходи, в т.ч. възстановим ДДС. 

9. Възлага на Кмета на Община Хисаря да предприеме всички 

необходими правни и фактически действия, за кандидатстването на Община 

Хисаря по процедура за набиране на проектни предложения BG16М10Р002-

2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно 

събирани зелени и/или биоразградими отпадъци”. 

 

МОТИВИ: За постигане ограничаване количеството депонирани 

биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите 

отпадъци, образувани в Република България през 1995 г. и изпълнение на 

програмата, за управление на отпадъците за територията на община Хисаря, 

разработена съгласно чл. 52, ал. 1 ат ЗУО,  където като неразделна част от нея 

включва мерки за предотвратяване образуването на биоотпадъци, разделно 

събиране и оползотворяване на биоотпадъците на територията на общината, 

отчитайки специфичните условия на отделните видове населени места и 

възможността за осигури финансиране чрез средствата от отчисления по чл. 20 

от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне 

на размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на 

отпадъци, 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 

 

           №  498 

 

Взето с Протокол № 57 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 29.03.2018 год. 

 

 

 

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

64/02.02.2018 г.от Директора на дирекция „Социално подпомагане“ гр. Хисаря 

относно искане удължаване на срока на Договор № ФСО1-59/14.05.2013 г. за 

предоставяне на безвъзмездно ползване върху недвижим имот за нуждите на 

ДСП-Хисаря - докладва Г. Султанов – председател на ОбС-Хисаря. 

  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 1 във 

връзка с чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ във връзка с чл. 6 от Наредбата за реда за 

учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост 

на община Хисаря върху общинската част от капитала на търговските 

дружества, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Управителят на „Медицински център-I Хисар“ - ЕООД да сключи с 

Дирекция „Социално подпомагане”-Хисаря нов договор за срок от 7 години, по 

силата на който на Дирекцията да бъдат предоставени за безвъзмездно ползване 

девет стаи - № 2, 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9 и бившата регистратура между „Медицински 

център-I Хисар“-ЕООД и „Дирекция Социално подпомагане” - Хисаря, считано 

от 14.05.2018 година.  
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МОТИВИ: Помещенията се ползват от Дирекция „Социално 

подпомагане”-Хисаря. Договора изтича на 14.05.2018 г. и поради това, че не е 

отпаднала необходимостта от дейността на Дирекцията, 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 

 

           №  499 

 

Взето с Протокол № 58 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 17.04.2018 год. 

 

Относно: точка „Първа“ - Докладна записка относно Информация за 

работата на РУП-Хисаря по предотвратяване и разкриване на престъпления на 

територията на община Хисаря за изминалата 2017 год.  – докладва  Г. 

Султанов – председател на ОбС-Хисаря. 

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

Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема информацията за работата на РУП-Хисаря по предотвратяване и 

разкриване  на престъпления за периода 01.01. до 31.12.2017 г. на територията 

на община Хисаря. 

 

МОТИВИ: Решението е с цел проверка на оперативната обстановка в 

Общината, взаимодействието на РУП с изпълнителната власт за решаването на 

местните проблеми – спазването на законността, работата по безопасността на 

движението, опазване на обществения ред в изпълнение на Наредба № 1 на 

Общинския съвет. След като отчете, че предоставената информация е  подробна 

и изчерпателна, Общински съвет-Хисаря, намира решението за целесъобразно. 
 

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:   /Петко Петров/  
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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 

 

           №  500 

 

Взето с Протокол № 58 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 17.04.2018 год. 

 

Относно: точка „Втора“ - Докладна записка относно дейността и мерки 

на РСПБЗН – гр. Хисаря във връзка с предстоящия летен противопожарен 

период – 2018 год. - докладва Г. Султанов – председател на ОбС-Хисаря. 

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

Хисаря 

        Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема информацията за дейността и мерки на РСПБЗН – гр. Хисаря във 

връзка с предстоящия летен противопожарен период – 2018 год. 

 

МОТИВИ: С приемането на информацията за дейността и мерки на 

РСПБЗН гр. Хисаря във връзка с предстоящия летен пожароопасен период – 

2018 г. се извършва проверка и за готовността на местната РСПБЗН да реагира 

при пожари, включително и в горските територии общинска собственост. 

Общинския съвет-Хисаря намира настоящото решение за целeсъобразно. 
 

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Петко Петров/         
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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 

 

           №  501 

 

Взето с Протокол № 58 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 17.04.2018 год. 

 

Относно: точка „Трета“ - Докладна записка относно Докладна вх. № 

157/27.03.2018 г.от Директора на дирекция „Социално подпомагане“ гр. Хисаря 

относно приемане общинска програма за закрила на детето за 2018 г. - докладва 

Г. Султанов – председател на ОбС-Хисаря. 

 

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

съвет гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема Общинската програма за закрила на детето за 2018 г. 

 

МОТИВИ:  Приемането решението е в изпълнение на разпоредбите на 

Закона за закрила на детето и има за цел да планира текущата практическа 

дейност по закрила на детето в община Хисаря. Общинския съвет-Хисаря 

намира настоящото решение за целeсъобразно. 
 

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Петко Петров/           
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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 

 

           №  502 

 

Взето с Протокол № 58 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 17.04.2018 год. 

 

 

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

Правилник за изменение и допълнение на  Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет Хисаря, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, приет с решение № 18, Протокол № 6/22.12. 

2015 г. – докладва Г. Султанов – председател на ОбС-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 

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

гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема на Правилник за изменение и допълнение на  Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет Хисаря, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация приет с решение № 18, 

Протокол № 6/22.12. 2015 г., както следва: 

§ 1 Отменя чл. 17, ал. 1, т. 6: „упражнява контрол върху разходването 

на средствата разчетени по бюджета на община Хисаря за издръжка на 

Общинския съвет“, като незаконосъобразна. 

 § 2 Отменя чл. 37, ал. 4: „По преценка на председателя на общинския 

съвет и кмета на общината в изключителни случай при необходимост 

може да се приемат решения срещу подпис. Тази възможност трябва да се 

прилага действително само при липса на възможност да се събере 
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общинския съвет. Подписите да се събират в рамките на два дни“, като 

незаконосъобразна. 

2. Възлага на Председателя на Общинския съвет да предприеме 

необходимите мерки за изпълнение на приетото решение.  

3. Всички наредби и правилници, които се внасят в Общинския съвет да 

бъдат съгласувани и подписвани от юриста на Общинския съвет. 

 

МОТИВИ: За отстраняване на незаконосъобразните текстове, 

констатирани от Окръжна прокуратура-Пловдив в Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет Хисаря, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и съгласно писмо изх. № 

АК-10-1 аг 20.03.2018 г. на Областния управител на област Пловдив, Общински 

съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 
 

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Петко Петров/           

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  503 

 

Взето с Протокол № 58 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 17.04.2018 год. 

 

 

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

изменение и допълнение на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на 

пътни превозни средства на територията на община Хисаря (приета с Решение 

№ 566, т. 2, взето с Протокол № 62 от 22.07.2014 год., изм.и доп. с Решение № 

163, взето с Протокол № 19/19.07.2016 год. 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 чл. 99, ал. 3 от ЗДвП и представените 

към проекта мотиви и решение и оценка за въздействие, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема Наредба за изменение на Наредба за реда за спиране, 

престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на 

Община Хисаря (Приета с Решение № 566, т. 2, взето с Протокол № 62 от 

22.07.2014 г., изм. и доп. с Решение № 163, взето с Протокол № 19/19.07.2016 г. 

от Общински съвет Хисаря), както следва:  

§1. Чл. 10. (1), изречение второ се изменя така: 

Чл. 10, ал.1, изр. второ: „Цената за паркиране се определя съобразно 

действителното време на паркиране в зоните за паркиране, като същото не 

може да бъде за по - малко от 1 (един) час.  

§2. Чл. 14, т. 4 се изменя така: 
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Чл. 14, т. 4: „Паркирането на пътно превозно средство, без да е заплатена 

цената по реда на чл. 11, ал.1. 

§3. Чл. 17, ал. 5 се изменя така: 

Чл. 17, ал. 5: „Лицата желаещи да се възползват от режима по ал.1, 

заплащат цена в размер, определен с Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Хисаря.”    

§4. Чл. 31, ал. 4 се изменя така: 

Чл. 31, ал. 4: „Разходите по ал.1 и цената за паркиране се заплащат на 

мястото на принудителното задържане на пътното превозно средство, при 

неговото освобождаване и се събират от служители на звеното на Общината по 

чл. 25.”  

3. Навсякъде в Наредбата където се визира думата „такса“ да се замени с 

думата „цена“. 

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 Закона за движение по 

пътищата и образуваното дело пред Административен съд Пловдив, Общински 

съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

 

 
 

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Петко Петров/           

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  504 

 

Взето с Протокол № 58 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 17.04.2018 год. 

 

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

парковете в общината, поддържане, опазване на тревната и дървесна 

растителност - 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 информацията състоянието на парковете в общината, 

поддържане, опазване на тревната и дървесна растителност. 

 

МОТИВИ: С оглед контрола върху имотите публична общинска 

собственост, предназначени за задоволяване на обществените потребности на 

населението, състоянието на парковете в общината, поддържане и опазване 

растителността, Общинския съвет-Хисаря намира настоящото решение за 

целeсъобразно. 
 

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Петко Петров/           
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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 

 

           №  505 

Взето с Протокол № 58 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 17.04.2018 год. 

 

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

актуализирано разпределение на промените по бюджета на Община Хисаря и 

второстепенните разпоредители към 31.12.2017 г. - докладва инж. П. Дойкова – 

кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2, 

чл. 125, ал. 4 от ЗПФ и чл. 41, ал. 2 и чл. 42, ал. 4 от Наредбата за условията 

и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните 

дейности и за съставяне, изпълнение и отчетане на бюджета на община 

Хисаря, с поименно гласуване,  Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема информацията за актуализираните промени по бюджета на 

Община Хисаря  и второстепенните разпоредители към 31.12.2017 г., съгласно 

Приложения №  1 – колони № 1, 2, 3, 4. 
МОТИВИ: Във връзка с направените предложения за извършване на 

промяна по бюджета на второстепенните разпоредители на делегиран бюджет 

от техните директори през  2017 г., Общинския съвет-Хисаря намира 

настоящото решение за целeсъобразно. 
 

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:   /Петко Петров/  
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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 

 

           №  506 

 

 

Взето с Протокол № 58 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 17.04.2018 год. 

 

 

 

Относно: точка „Осма“ - Докладна записка относно  информация за 

актуализирано разпределение на промените по бюджета на Община Хисаря и 

второстепенните разпоредители към 31.03.2018 г. - докладва инж. П. Дойкова – 

кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124 ал. 2, чл. 125, 

ал. 4 от ЗПФ и чл. 42 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 

изпълнение и отчетане на бюджета на община Хисаря, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема информацията за актуализираните промени по бюджета на 

Община Хисаря и второстепенните разпоредители към 31.03.2018 г. съгласно 

Приложения №  1. 

 

 

МОТИВИ: Във връзка с направените предложения за извършване на 

промяна по бюджета на второстепенните разпоредители на делегиран бюджет 
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от техните директори към 31.03.2018 год., Общинския съвет-Хисаря намира 

настоящото решение за целeсъобразно. 
 

 

 

 

 

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 15     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Петко Петров/           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  507 

 

Взето с Протокол № 58 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 17.04.2018 год. 

 

 

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

осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства в 

читалищата, намиращи се на територията на община Хисаря - докладва Тони 

Илиева – зам. кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26а, 

ал. 4 от Закона за народните читалища, Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема докладите за осъществени читалищни дейности и за 

изразходваните от бюджета средства през 2017 г. от читалища на територията 

на община Хисаря, както следва: 

НЧ „Иван Вазов – 1904 г.” – гр. Хисаря 

НЧ "Антон Билкин - 1929 г." - гр. Хисаря  

НЧ "Искра - 1938 г." - гр. Хисаря  

НЧ "Никола Й. Вапцаров - 1927 г." - гр. Хисаря  

НЧ "Гео Милев - 1907" - с. Старосел  

НЧ "Ечо Неделев - 1931 г." с. Черничево  

НЧ "Любен Каравелов - 1910 г." с. Беловица  

НЧ "Никола Й. Вапцаров - 1928 г." - с. Ново Железаре  

НЧ "Отец Паисий - 1926 г." - с. Красново  
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НЧ "Светлина - 1938 г." - с. Мало Крушево  

НЧ "Соколов - 1919 г." - с. Паничери  

НЧ "Страхил - 1903 г." - с. Кръстевич  

НЧ "Тодор Драганов Пашкулов - 1928 г."-с. Старо Железаре  

НЧ  „Христо Ботев – 1925 г.” – с. Михилци  

 

МОТИВИ: Във връзка със спазване на Закона за народните читалища и 

проявяване контрол върху дейността на читалищата на територията на 

Общината, Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Петко Петров/         

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  508 

 

Взето с Протокол № 58 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 17.04.2018 год. 

 

Относно: точка „Десета“ - Докладна записка относно изпълнение на 

Календар на културните събития на община Хисаря за първото тримесечие на 

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

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински 

съвет гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема отчета за изпълнението на Календар на културните събития на 

Община Хисаря за I-во тримесечие 2018 г. 

 

 МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на Решение № 452/06.02.2018 год. 

на Общинския съвет, Общински съвет Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 

 

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Петко Петров/        
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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 

 

           №  509 

 

Взето с Протокол № 58 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 17.04.2018 год. 

 

Относно: точка „Единадесета“ - Докладна записка относно изпълнение 

на Спортен календар на община Хисаря за първото тримесечие на 2018 г. - 

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

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински 

съвет гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема отчета  за изпълнение на Спортния календар на общината за I-во 

тримесичие за 2018г. 

 

МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на Решение № 453/06.02.2018 год. 

на Общинския съвет, Общински съвет Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 
 

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Петко Петров/         
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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 

 

           №  510 

 

Взето с Протокол № 58 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 17.04.2018 год. 

 

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

програма за развитие на туризма на територията на община Хисаря за 2017 г. - 

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

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с 

чл. 11, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за туризма, Общински съвет 

гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема отчета за изпълнението на Програмата за развитие на туризма на 

територията на община Хисаря за 2017 г., съгласно Приложение № 1. 

  

МОТИВИ: Във връзка с осъществяване контрол по  изпълнение на 

Решение № 360/05.09.2017 год. на Общинския съвет, с което е приета 

програмата за развитие на туризма на територията на община Хисаря за 2017 г., 

Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – 1 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Петко Петров/        
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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 

 

           №  511 

 

Взето с Протокол № 58 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 17.04.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Тринадесета“ - Докладна записка относно Продажба на 

УПИ VII-123 в кв. 13 по КРП на с. Мало Крушево – частна общинска 

собственост, приемане и утвърждаване начална тръжна цена за продажба - 

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, 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. Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и 

разпореждане с общинската собственост за 2018 година, като в раздел ІІ.2. 

Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 

продажба, точка ІІ.2.1.Имоти в регулация, включва: 

- УПИ VII-123 в кв. 13 по плана на с.Мало Крушево с площ 510 кв.м. 

частна общинска собственост , съгласно АОС № 1295/19.03.2018 г. 

2. Да се проведе публичен явен търг за продажба на: УПИ VII-123 в 

кв.13 по плана на с. Мало Крушево с площ 510 кв. м. частна общинска 

собственост, съгласно АОС № 1295/19.03.2018 г. 

3. Определя начална тръжна цена за имота по т. 2, въз основа на пазарна 

оценка на лицензиран оценител „РАЙЧЕВА- ВЕДИ КОНСУЛТ” ЕООД  гр. 

Пловдив в размер на 2 040.00 (две хиляди и четиридесет ) лева с ДДС. 
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 4. Възлага на Кмета на община Хисаря да организира и проведе публичен 

явен търг за продажба на имота по т.2 и да сключи договор за продажба на 

имота с лицето спечелило търга. 

 

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” - 15 

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – 1 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Петко Петров/         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  512 

 

Взето с Протокол № 58 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 17.04.2018 год. 

 

 

 

Относно: точка „Четиринадесета“ - На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 

2 от ЗМСМА, чл.  8, ал. 4  от Закона за общинската собственост, чл. 24а, ал. 

5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  във 

връзка с чл. 32, ал. 1 и чл. 68, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество в Община Хисаря,  с 

поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

1. 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 № 007016, местност „Двете реки”, землище с.Мало Крушево, с 

площ от 11.908 дка. и начин на трайно ползване – изоставена нива, категория на 

земята при неполивни условия, VІІІ (4.596), IV (7.312),  частна общинска 

собственост съгласно АОС № 796/30.05.2016 г. 

2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване по реда на  глава VІ, 

раздел II от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество в Община Хисаря ,  за  отдаване под наем за срок от 10 

години на имота по точка 1,  за отглеждане на едногодишни полски 

култури. 
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 3. Определя начална тръжна цена от 268.00 ( двеста шестдесет и осем) 

лева  годишно, представлаваща пазарната годишна наемна цена, въз основа на 

доклад на независим лицензиран оценител на земеделски земи и трайни 

насаждения - инж. Георги Николов Камбуров (сертификат № 

810100292/08.08.2011г.) 

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

явен търг за отдаване под наем на имота по т.1 и да сключи договор за наем с 

лицето спечелило търга. 

 

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, Общински съвет-

Хисаря намира настоящото решение за целeсъобразно. 

 

 

 
 

  

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Петко Петров/         

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  513 

 

Взето с Протокол № 58 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 17.04.2018 год. 

 

 

 

Относно: точка „Петнадесета“ - Докладна записка относно продажба на 

Поземлен имот № 476, кв. 68 по КРП на с. Беловица – частна общинска 

собственост, приемане и утвърждаване начална тръжна цена за продажба на 

имота - окладва 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, 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. Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и 

разпореждане с общинската собственост за 2018 година, като в раздел ІІ.2. 

Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 

продажба, точка ІІ.2.1.Имоти в регулация, включва: 

- ПИ № 467, кв. 68 по КРП на с. Беловица, с площ 1230 кв. м. частна 

общинска собственост, съгласно АОС № 107/10.04.2008 г. 

2.  Да се проведе публичен явен търг за продажба на: ПИ № 467, кв. 68 

по КРП на с. Беловица, с площ 1230 кв.м. частна общинска собственост, 

съгласно АОС № 107/10.04.2008 г. 
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3. Определя начална тръжна цена за имота по т. 2, въз основа на пазарна 

оценка на лицензиран оценител „ РАЙЧЕВА- ВЕДИ КОНСУЛТ ”  ЕООД  град  

Пловдив и чл. 45 ал. 1 от ЗДДС в размер на  - 5 227.50 (пет хиляди двеста 

двадесет и седем лева и петдесет стотинки) без ДДС. 
4. Възлага на Кмета на община Хисаря да организира и проведе публичен 

явен търг за продажба на имота по т. 2 и да сключи договор за продажба на 

имота с лицето спечелило търга. 
 

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 - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Петко Петров/         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  514 

 

Взето с Протокол № 58 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 17.04.2018 год. 

 

 

 

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

разходваните средства за командировки на  Кмета на Община Хисаря към 

31.12.2017 г. - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, 

ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, с поименно гласуване, 

Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема отчета за разходваните средства за командировки в страната 

на Кмета на Община Хисаря за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г., както 

следва: 

 м. Януари      .. 0.. лв. 

м. Февруари     ..0  лв. 

 м. Март          ..0.. лв. 

 м. Април             ..0.. лв. 

 м. Май      ..0.. лв. 

 м. Юни     . .0.. лв. 

 м. Юли       ..0.. лв. 

 м. Август      ..0.. лв. 

 м. Септември     ..0.. лв. 

 м. Октомври    - 100 лв. 
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 м. Ноември      ..0.. лв. 

 м. Декември     ..0.. лв. 

 Всичко:            100 лв. 

 

2. Приема отчета за разходваните средства за командировки в чужбина 

на Кмета на Община Хисаря за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г., както 

следва: 

 м. Януари      .. 0.. лв. 

м. Февруари     ..0  лв. 

 м. Март          ..0.. лв. 

 м. Април             ..0.. лв. 

 м. Май      ..0.. лв. 

 м. Юни      ..0.. лв. 

 м. Юли                ..0.. лв. 

 м. Август      ..0.. лв. 

 м. Септември     ..0.. лв. 

 м. Октомври     ..0.. лв. 

 м. Ноември               ..0.. лв. 

 м. Декември     ..0.. лв. 

 Всичко:                        ..0.. лв. 

 

МОТИВИ: С оглед упражняването на контрол върху извършените от 

Кмета на общината разходи за командировки към от 31.12.2017 год. в 

изпълнение на нормативните изисквания, Общински съвет-Хисаря намира 

решението за целесъобразно.    

 

 

 
 

           

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Петко Петров/         

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  515 

 

Взето с Протокол № 58 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 17.04.2018 год. 

 

 

 

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

разходваните средства за командировки на  Кмета на Община Хисаря към 

31.03.2018 г. - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, 

ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, с поименно гласуване, 

Общински съвет гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема отчета за разходваните средства за командировки в страната 

на Кмета на Община Хисаря за периода от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г., както 

следва: 

 м. Януари      .. 0.. лв. 

м. Февруари     ..0  лв. 

 м. Март          ..0.. лв. 

 м. Април             ..0.. лв. 

 м. Май      ..0.. лв. 

 м. Юни     . .0.. лв. 

 м. Юли       ..0.. лв. 

 м. Август      ..0.. лв. 

 м. Септември     ..0.. лв. 

 м. Октомври     ..;0.. лв. 

 м. Ноември      ..0.. лв. 
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 м. Декември     ..0.. лв. 

 Всичко:           ..0.. лв. 

2. Приема отчета за разходваните средства за командировки в чужбина 

на Кмета на Община Хисаря за периода от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г., както 

следва: 

 м. Януари      .. 0.. лв. 

м. Февруари     ..0  лв. 

 м. Март          ..0.. лв. 

 м. Април             ..0.. лв. 

 м. Май      ..0.. лв. 

 м. Юни      ..0.. лв. 

 м. Юли                ..0.. лв. 

 м. Август      ..0.. лв. 

 м. Септември     ..0.. лв. 

 м. Октомври     ..0.. лв. 

 м. Ноември               ..0.. лв. 

 м. Декември     ..0.. лв. 

 Всичко:                        ..0.. лв. 

МОТИВИ: С оглед упражняването на контрол върху извършените от 

Кмета на общината разходи за командировки за периода от 01.01.2018 г. до 

31.03.2018 г. в изпълнение на нормативните изисквания, Общински съвет-

Хисаря намира решението за целесъобразно.    

 

 

 

 

 

 
 

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Петко Петров/         

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  516 

 

Взето с Протокол № 58 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 17.04.2018 год. 

 

 

 

Относно: точка „Осемнадесета“ - Докладна записка относно отпускане 

на еднократни парични помощи на социално слаби граждани от бюджета на 

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

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 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 Вълко Цоков Пингелов, с. Старосел, ул. «Васил Коларов» № 26 за  

покриване на щети от възникнал пожар в къщата, в която живеят.  Представена 

е служебна бележка от РСПБЗН-гр. Хисаря и нотариален акт за собственост на 

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

на Ненка Данчова Динкова, с. Старосел, ул. «Христо Ботев» № 25 за  покриване 

на щети от възникнал пожар в пристройки към къщата – кухня и стреха.  

Представена е служебна бележка от РСПБЗН-гр. Хисаря и нотариален акт за 

собственост на имота. 
 

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 
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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” - 16 

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Петко Петров/         

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  517 

 

Взето с Протокол № 58 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 17.04.2018 год. 

 

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

изпълнение на капиталовите разходи към 31.03.2018 г. и план за второто 

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

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с т. 3 от 

Решение № 475/06.03.2018 год., чл. 124, ал. 3 от ЗПФ и чл. 41, ал. 3 от 

Наредбата на Общинския съвет, с поименно гласуване, Общински съвет гр. 

Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема информация за изпълнението на Инвестиционната програма на 

община Хисаря към 31.03.2018 г., съгласно Приложение № 1. 

2. Приема план за работа за второто тримесечие на инвестиционната 

програма на община Хисаря, съгласно Приложение № 1, колона № 10. 

3. Приема актуализация на инвестиционната програма на община Хисаря 

за 2018 г., съгласно Приложение № 2. 

МОТИВИ: Във връзка с изпълнение т. 3 от Решение № 475/06.03.2018 

год. на Общинския съвет, Общински съвет Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 
 

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:   /Петко Петров/ 
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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 

 

           №  518 

 

Взето с Протокол № 58 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 17.04.2018 год. 

 

 

 

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

разрешително и разпределение на минерална вода от находище на минерална 

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

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

 

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

ал.5 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешителни за 

водовземане и учредяване на сервитутни права и право на прокарване на 

водопроводи за минерална вода на територията на Община Хисаря, с 

поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

Отлага вземането на решение по докладната записка относно издаване на 

разрешително и разпределение на минерална вода от находище на минерална 

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

след промяна на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешителни за 

водовземане и учредяване на сервитутни права и право на прокарване на 

водопроводи за минерална вода на територията на Община Хисаря. 
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МОТИВИ: С цел уточняване на цената на минералната вода и промяната 

на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешителни за водовземане и 

учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за 

минерална вода на територията на Община Хисаря, Общински съвет Хисаря 

намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 
 

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Петко Петров/         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  519 

 

Взето с Протокол № 59 на извънредното заседание на Общински съвет  

гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 10.05.2018 год. 

 

 

 

Относно: точка „Първа“ - Докладна записка относно осъществен 

контрол за законосъобразност от Областния управител на област Пловдив и 

констатирана частична незаконосъобразност на Решение № 503, взето с 

Протокол № 58/17.04.2018 год. на Общински съвет Хисаря - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря 

 

 

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

констирана частична незаконосъоразност на Решение № 503, взето с Протокол 

№ 58/17.04.2018 г. на Общински съвет Хисаря по реда на чл. 45, ал. 4 от 

ЗМСМА от Областния управител на област Пловдив, с поименно гласуване, 

Общински съвет гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

Отменя точка 3 от Решение № 503, взето с Протокол № 58/17.04.2018 г. 

на Общински съвет Хисаря и вместо това приема §5 от Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни 

превозни средства на територията на Община Хисаря със следния текст: 

„Навсякъде в Наредбата, където се визира думата „такса“ се заменя с думата 

„цена“.  
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 МОТИВИ: За преодоляване на констатираната незаконосъобразност в 

Решение № 503, взето с Протокол № 58/17.04.2018г. на Общински съвет Хисаря 

в писмо изх. № АК-01-91#2/30.04.2018 г. на Областен управител на област 

Пловдив, Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 
 

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Петко Петров/  

 

 

 

 

 

 

 

 


