
     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 

 

           №  520 

 

Взето с Протокол № 60 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.05.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Първа“ - На основание чл. 21, ал. 1, т.  8,  т. 9,  т. 23  и 

ал. 2 от ЗМСМА , чл. 137,  ал. 1,  т. 3, чл. 147, ал. 2, чл. 270, ал. 2, чл. 271, чл. 

273, ал. 1 от Търговския закон и чл. 10, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда за 

учредяване на търговския 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  : 

 

 1. Отменя Решение № 282, взето с Протокол № 31/21.03.2017 г. от 

Общински съвет-Хисаря. 

2. Приема заключителния ликвидационен баланс на „КРЕПОСТ"- ЕООД с 

ЕИК: 115117505, към 31.12.2016г., в ликвидация към 31.03.2018 година, 

(Приложение № 1). 

3. Приема, пояснителния доклад към баланса, (Приложение № 2.) 

4. Приема годишния отчет на ликвидатора,  (Приложение № 3). 

5. Приема, че ликвидационния остатък на дружественото имущество е 

разпределен на община Хисаря по крайния, заключителен баланс към 

31.03.2018 година. 

6. Освобождава от отговорност Йордан Янкулов Дамбулев като 

ликвидатор на  „КРЕПОСТ"- ЕООД в ликвидация с ЕИК: 115117505. 

7. Задължава ликвидатора да извърши необходимите действия за 

заличаване на „КРЕПОСТ"- ЕООД в ликвидация с ЕИК: 115117505, в 

ликвидация в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. 
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8. Председателят на ОС Хисаря да извърши нотариално удостоверяване 

на подписа си и съдържанието на взетото решение. 

 

МОТИВИ: За приключване ликвидацията на „КРЕПОСТ“ - ЕООД и 

заличаването на дружеството в Търговския регистър, Общинския съвет-Хисаря 

намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

 
 

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

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували - 15     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Петко Петров/            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  521 

 

Взето с Протокол № 60 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.05.2018 год. 

 

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

Археологическия музей в гр. Хисаря през 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 отчета за работата на Археологическия музей в гр. Хисаря през 

2017 год. и плана за работа през 2018 год. 

 

МОТИВИ: За добиване реална представа за работата на археологическия 

музей, както и за състоянието на недвижимите паметници на културата в 

община Хисаря, както и плана за работа през настоящата година, Общински 

съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 
 

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

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували - 15     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Петко Петров/         
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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 

 

           №  522 

 

Взето с Протокол № 60 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.05.2018 год. 

 

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

реализацията  на проектите по Европейски програми - 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 за реализацията  на проектите по Европейски 

програми. 

 

МОТИВИ: Приемането на решението има за цел да провери по какви 

проекти работи общината, на какъв етап е от изпълнението им и сроковете, в 

които следва да бъдат завършени, поради което Общински съвет-Хисаря 

намира решението за целесъобразно. 
 

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

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували - 15     - “въздържали се” – 3 

 

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 

 

           №  523 

 

Взето с Протокол № 60 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.05.2018 год. 

 

Относно: точка „Пета“ - Докладна записка относно готовността на 

общината за летния сезон – докладва Тони Илиева – зам. кмет на община 

Хисаря. 

 

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

гр. Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема информацията за относно готовността на общината за летния 

сезон. 

 

МОТИВИ: Приемането решението има за цел да провери готовността  на 

общината за летния туристически сезон, като атрактивна туристическа 

дестинация за балнеология и СПА туризъм.  След обсъждане на предоставената 

информация, Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 
 

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

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували - 15     - “въздържали се” – 3 

 

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 

 

           №  524 

 

Взето с Протокол № 60 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.05.2018 год. 

 

 

 

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

за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за издаване на 

разрешителни за водовземане и учредяване сервитутни права и право на 

прокопаване на водопроводи за минерална вода на територията на община 

Хисаря (приета с Решение № 300, взето с Протокол № 32 от 19.03.2013 год. на 

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

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с  § 133, 

ал. 7, т. 1, б „в“, ал. 9, т. 1 от ПЗР към ЗИД на Закона за водите /обн. ДВ  бр. 

61 от 2010 г./ и чл. 6, ал. 1, б „к” от ЗМДТ, чл. 79 от АПК, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 
 

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

реда за издаване на разрешителни за водовземане и учредяване сервитутни 

права и право на проектиране на водопроводи за минерална вода на 

територията на Община Хисаря , както следва: 

§ 1. чл. 6, ал.1 се изменя и придобива следната редакция: 

От находищата за минерална вода с утвърдени балнеолечебни свойства и 

отговаряща на нормите за питейна вода: 

1. За лечебни цели в специализирани болници за лечение и 

рехабилитация. 
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2. За питейно-битово водоснабдяване. 

3. За всички други цели. 
 

§ 2. Чл. 7, ал. 2 се изменя и придобива следна редакция: 
„Единичния размер на таксите за водовземане от минерални води  съгласно 

чл.12, ал. 6 от ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и 

за замърсяване обнародвана в ДВ, бр. 2 от 06.01.2017г. в сила от 01.01.2017г. се 

определя както следва: 

 

№ по 

ред 

Цел на използване на минералната вода Размер на таксата - Е (в лв./куб. м) 

t < 30 °С 30 °С < t < 50 °С t > 50 °С 

1. Питейно-битово водоснабдяване 0,031 0,030 0,029 

2. Лечебни цели в специализирани болници 

за лечение и рехабилитация 

0,04 0,09 0,10 

3. Всички други цели 0,15 0,70 1,00 

 

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

изпълнение на приетата Наредба.   

 

 МОТИВИ: С цел подобряване състоянието на водовземните съоръжения, 

изграждане на нова помпена станция, ел. захранване на същата, проект и 

изграждане на ограда на СО, реконструкция  на захранващия минерален 

водопровод, за което е необходими допълнителни средства от бюджета на 

Общината, Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 
 

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

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували - 15     - “въздържали се” – 1 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Петко Петров/            

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  525 

 

Взето с Протокол № 60 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.05.2018 год. 

 

 

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

разрешителни 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. 8 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  : 

 

Да бъдат издадени разрешителни за водовземане от минерална вода от 

находище „Красново”, Сондаж 1, с. Красново, Община Хисаря на кандидатите, 

подали заявление и чията процедура по обявяване е приключила, със следните 

параметри: 

1. „КА ИНТЕРТРЕЙД” ЕООД – разрешено количество от  0,02л/с; 

2. „ВАЛХАЛА” ЕООД – разрешено количество от 0,91 л/сек; 

3. „БАЛКАНТАБАКО” ЕООД-разрешено количество  от 0,54 л/сек; 

4. „СТАРОСЕЛ ИНВЕСТ ГРУП” ООД – разрешено количество от 1,1 

л/сек. 
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 МОТИВИ: За удовлетворяване на постъпилите искания за промяна на 

Разрешителни за минерална вода, както и за издаване на нови Разрешителни за 

ползване на минерална вода и спазване 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” - 14 

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували - 15     - “въздържали се” – 1 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Петко Петров/            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

 

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  526 

 

Взето с Протокол № 60 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.05.2018 год. 

 

 

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

основни месечни заплати на кметовете по кметства, считано от 01.02.2018 год. - 

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

 

 

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

№ 67/2010 год., Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

 Определя основна работна заплата на кметовете на населените места, 

считано от 01.02.2018 год., както следва: 

 Божана Пампурова – кмет на с. Михилци – 772 лв. 

 Богдан Иванов – кмет на с. Черничево – 859 лв. 

 Илия Тонов – кмет на с. Старо Железаре – 896 лв. 

 Петър Ненов – кмет на с. Ново Железаре – 772 лв. 

 Неда Топузлийска – кмет на с. Паничери – 918 лв. 

 Матея Гудев – кмет на с. Старосел – 929 лв. 

 Цвятко Истилянов – кмет на с. Красново – 918 лв. 

 Илина Костова – кмет на с. Беловица – 859 лв. 

 Румен Айвазов – кмет на с. Кръстевич – 859 лв.  

 Недялка Кирева – кмет на с. Мало Крушево – 772 лв. 
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 МОТИВИ: Съгласно Приложение № 5 на ПМС 67/2010 г., Общински 

съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 
 

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

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували - 15     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Петко Петров/            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  527 

 

Взето с Протокол № 60 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.05.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Девета“ - Докладна записка относно  отдаване под 

наем баня „Русалка“, застроена в УПИ I-901, кв. 26-а по КРП на гр. Хисаря - 

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 и ал. 9, 

чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост, с поименно гласуване, 

Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и 

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

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА,  точка 1. 

Описание на имоти, които общината има намерение да  предостави под наем, 

включва: 

- баня „Русалка” /Кюпчез/, представляваща УПИ І - 901, кв.26-а по КРП 

на гр. Хисаря със площ от 459 кв. м., частна общинска собственост съгласно 

АОС № 292/28.11.2011 г. 

2. Да се отдаде под наем за срок от 10 години, след провеждане на 

публично оповестен явен търг, баня „Русалка” /Кюпчез/, представляваща УПИ І-

901, кв.26-а по КРП на гр. Хисаря с площ от 459 кв. м. - частна общинска 

собственост съгласно АОС № 292/28.11.2011 г. 

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

експертна оценка на лицензиран оценител „РАЙЧЕВА- ВЕДИ КОНСУЛТ” 
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ЕООД  гр. Пловдив в размер на 370.00 ( триста и седемдесет ) лева месечно 

без ДДС. 

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

публичния явен търг и сключи договора за наем. 

 

 МОТИВИ: Поради прекратяване договора с наемателя на баня „Русалка“ 

и изпълнение на Решение № 496, взето с Протокол № 57 на 29.03.2018 год. от 

Общински съвет-Хисаря, Общинския съвет намира решението за 

целесъобразно.  

 

 

 

 
 

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

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували - 15     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Петко Петров/            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  528 

 

Взето с Протокол № 60 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.05.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Десета“ - Докладна записка относно Заявление вх. № 94-

00-П-396(2)/17.04.2018 г. от Павлина Христова Стоянова за разрешаване на 

изработване на Проект за ПУП-ПРЗ за ПИ № 016097, м. „Ковачевица-03”, 

землище гр. Хисаря, кв. Веригово – докладва инж. П. Дойкова – кмет на 

община Хисаря. 

 

 

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

124б, ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ, Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

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

за проектиране на ПУП-ПРЗ за ПИ № 016097, м. „Ковачевица-03”, землище гр. 

Хисаря, кв. Веригово без промяна на предназначението във връзка с чл. 50, ал. 6 

от ППЗОЗЗ,  за образуване на нов УПИ 016097-жилищно застрояване по имотни 

граници. 

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

на ПУП-ПРЗ за ПИ № 016097, м. „Ковачевица-03”, землище гр. Хисаря, кв. 

Веригово без промяна на предназначението във връзка с чл. 50, ал. 6 от ППЗОЗЗ,  

за образуване на нов УПИ 016097-жилищно застрояване по имотни граници. 
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МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения, 

Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

 
 

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

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували - 15     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Петко Петров/            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  529 

 

Взето с Протокол № 60 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.05.2018 год. 

 

 

 

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

№ 26-00-425/19.04.2018 г. от „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД, ЕИК 

115552190, гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37 за разглеждане и 

одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), 

включващ ПУП-Парцеларен план и ТИП за Външно присъединяване на НН на 

„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. 129, ал. 1 

от ЗУТ, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

Одобрява проект на ПУП-Парцеларен план на трасе за Външно 

присъединяване на НН на „ПЕЕ – Водна помпа“  в ПИ 232067, землище с. 

Кръстевич, Община Хисаря, преминаващо през поземлени имоти (ПИ) 001710 - 

полски пътища, публична общинска собственост, по КВС на землище с. 

Кръстевич, съгласно линии в зелен и кафяв цвят, надписи в червен цвят и 

пунктири в син цвят за сервитута на приложения проект. 
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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” - 14 

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували - 14     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Петко Петров/            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  530 

 

Взето с Протокол № 60 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.05.2018 год. 

 

 

 

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

26-00-227/21.02.2018 г. от „ЕС ВИ ПИ” ЕООД, ЕИК 201303792, с Управител 

Стоян Видолов Пашкулов, за одобряване на ПУП-Парцеларен план на трасе и 

сервитутна линия на кабел 20KV за обект в ПИ 533041, местност “Алван дере”, 

землище с. Паничери, Община Хисаря - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 

община Хисаря. 

 

 

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

от ЗУТ, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

Одобрява проект на ПУП-Парцеларен план на трасе и сервитутна линия 

на кабел 20KV за обект в ПИ 533041, местност “Алван дере”, землище с. 

Паничери, Община Хисаря., преминаващо през поземлени имоти (ПИ) №№ 

000982 - полски пътища, 000984 - полски пътища, 000985 - напоителни канали, 

001005 - полски пътища, публична общинска собственост, и ПИ 533041 - ниви, 

собственост на „ЕС ВИ ПИ” ЕООД, по КВС на землище с. Паничери, съгласно 

червените линии за трасето и зелените линии за сервитута на приложения 

проект. 
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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” - 14 

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували - 14     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Петко Петров/            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  531 

 

Взето с Протокол № 60 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.05.2018 год. 

 

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

периода декември 2015 – април 2018 год.  на ПК по устройство  на територията, 

инфраструктура,    благоустрояване и околна среда - докладва инж.В. Макавеев 

– председател на ПК. 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

 Приема отчет за периода декември 2015 – април 2018 год.  на постоянната 

комисия по устройство  на територията, инфраструктура,    благоустрояване и 

околна среда. 

 

 МОТИВИ: С оглед добиване представа за изпълнението на чл. 28 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет 

Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували - 14     - “въздържали се” – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:   /Петко Петров/  
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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 

 

           №  532 

 

Взето с Протокол № 60 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.05.2018 год. 

 

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

периода декември 2015 – април 2018 год. на ПК по икономика, бюджет, 

финанси, антикорупция и конфликт на интереси - докладва инж. Б. Гавраилов – 

председател на ПК. 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема отчета за периода декември 2015 – април 2018 год. на 

постоянната комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и 

конфликт на интереси. 

МОТИВИ: С оглед добиване представа за изпълнението на чл. 28 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет 

Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували - 14     - “въздържали се” – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:   /Петко Петров/ 
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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 

 

           №  533 

 

Взето с Протокол № 60 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.05.2018 год. 

 

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

периода декември 2015 – април 2018 год. на Административната комисия - 

докладва д-р Ал. Александров – председател на ПК. 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема отчета за периода декември 2015 – април 2018 год. на 

Административната комисия. 

 

МОТИВИ: С оглед добиване представа за изпълнението на чл. 28 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет 

Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували - 14     - “въздържали се” – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Петко Петров/            
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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 

 

           №  534 

 

Взето с Протокол № 60 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.05.2018 год. 

 

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

дейността на ПК по образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм, 

здравеопазване, младежка и социална политика - докладва Ива Вълчева – 

председател на ПК. 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема отчета за дейността на ПК по образование, култура, 

вероизповедания, спорт, туризъм, здравеопазване, младежка и социална 

политика. 
 

МОТИВИ: С оглед добиване представа за изпълнението на чл. 28 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет 

Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували - 13     - “въздържали се” – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:   /Петко Петров/            
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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 

 

           №  535 

 

Взето с Протокол № 60 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.05.2018 год. 

 

Относно: точка „Седемнадесета“ - Докладна записка относно годишен 

доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на 

община Хисаря за 2017 год. - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община 

Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, 

т. 4  и чл. 24, т. 4 от Закона за регионално развитие, Общински съвет гр. 

Хисаря 

       Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския 

план за развитие  на община Хисаря за 2017 г. 

 

МОТИВИ: С оглед изпълнението на разпоредбите на Закона за 

регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане за наблюдението 

на изпълнението на Общинския план за развитие, Общински съвет Хисаря 

намира решението за целесъобразно. 
 

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

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували - 13     - “въздържали се” – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  
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      /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 

 

           №  536  

 

Взето с Протокол № 60 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.05.2018 год. 

 

Относно: точка „Осемнадесета“ - Докладна записка относно 

експлоатацията на активите 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.”, по процедура за набиране на проектни предложения BG16М10Р002-

2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно 

събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ - докладва инж. П. Дойкова – 

кмет на община Хисаря. 

 

 

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

чл. 64 от Закона за Управление на отпадъците, с поименно гласуване, 

Общински съвет гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

Дава съгласие активите, изградени 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 
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приоритетна Ос 2 „Отпадъци” по Оперативна програма „Околна среда 2014-

2020 г.”, по процедура за набиране на проектни предложения BG16М10Р002-

2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно 

събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ да бъдат експлоатирани, при 

спазване на законодателството за държавни помощи в областта на УОИИ 

(услугите от общ икономически характер). 

 

 МОТИВИ: Тъй като УОИИ (услугите от общ икономически характер)са 

икономически дейности, които без публична намеса не биха били предоставени 

от пазара или биха били предоставени при различни условия по отношение на 

обективното качество, безопасността, достъпността, равното третиране или 

универсалния достъп, Общински съвет намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 
 

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

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували - 11     - “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 

 

           №  537 

 

Взето с Протокол № 60 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.05.2018 год. 

 

 

 

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

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

регулационния план на с. Беловица, община Хисаря - докладва инж. П. Дойкова 

– кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11  и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

 Дава съгласие за изменение на ПУП – ПР и изработване на ПЗ за 

преотреждането на УПИ №№ V-Държ., VI-Държ., VII-Държ., VIII-Държ., IX-Държ., X-

Държ., XI-Държ., XII-Държ., XIII-Държ. в кв. 5, УПИ №№ I-Държ., II-Държ., III-Държ., IV-Държ., 

XIV-Държ., XV-Държ., XVI-Държ., XVII-Държ., XVIII-Държ. в кв. 5а, УПИ №№ I-Държ., II-

Държ., III-Държ., IV-Държ.., V-Държ., VI-Държ., VII-Държ., VIII-Държ., IX-Държ., X-Държ., XI-

Държ., XII-Държ., XIII-Държ. в кв. 6 по плана на с. Беловица, Община Хисаря, в 

урегулирани поземлени имоти за жилищно застрояване. 
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МОТИВИ: Във връзка с възникнало инвестиционно намерение, 

Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

 
 

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

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували – 11     - “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 

 

           №  538 

 

Взето с Протокол № 60 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.05.2018 год. 

 

 

 

Относно: точка „Двадесета“ - Докладна записка относно временно 

извеждане от експлоатация на яз. „Лещака“, имот № 001470, зем. с. Кръстевич, 

община Хисаря и яз. „Керезлъка“ - 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. Дава съгласие община Хисаря временно да изведе от експлоатация 

язовир  „Лещака“, имот № 001470, землище с. Кръстевич, община Хисаря чрез 

прокопаване на язовирната стена в зоната на основния изпускател. 

2. Дава съгласие община Хисаря временно да изведе от експлоатация 

язовир „Керезлъка“, имот № 000455, землище с. Кръстевич, община Хисаря 

чрез удълбочаване на преливния канал с около п2.50 м. до кота 385.50.   
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МОТИВИ: Във връзка с предписанието от ГД „Надзор на язовирните 

стени и съоръжения към тях“ за двата язовира, Общински съвет Хисаря намира 

решението за целесъобразно.  

 

 

 

 

 
 

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

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували - 13     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Петко Петров/            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  539 

 

Взето с Протокол № 60 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.05.2018 год. 

 

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

разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за трасе за довеждащ 

водопровод за Компостираща инсталация за зелени и/или биоразградими 

отпадъци - 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 Закона за устройство на територията, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие за преминаване на трасе за довеждащ водопровод за 

Площадка за компостираща инсталация за зелени и/или биоразградими 

отпадъци през общински имоти 304008 – полски път и 304009 – полски път, 

землище с. Михилци, Община  Хисаря. 

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

ЗУТ за проектиране на ПУП-Парцеларен план на трасе за довеждащ 

водопровод за Площадка за компостираща инсталация за зелени и/или 

биоразградими отпадъци през общински имоти 304008 – полски път и 304009 – 

полски път, землище с. Михилци, Община  Хисаря. 

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

проектиране на ПУП-Парцеларен план на трасе за довеждащ водопровод за 

Площадка за компостираща инсталация за зелени и/или биоразградими 

отпадъци през общински имоти 304008 – полски път и 304009 – полски път, 

землище с. Михилци, Община  Хисаря. 
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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” - 13 

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували - 13     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Петко Петров/            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  540 

 

Взето с Протокол № 60 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.05.2018 год. 

 

 

 

Относно: точка „Двадесет и втора“ - Докладна записка относно 

Одобряване на предварително съгласие по чл. 21, ал. 5 от ЗОС за сключване на 

договор за замяна между Община Хисаря и Красимир Грозданов Къртев - 

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

 

 

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

Закона за общинската собственост, с поименно гласуване, Общински съвет 

гр. Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

 

Одобрява предварителното съгласие по чл. 21, ал. 5 от ЗОС, постигнато 

на 17.05.2018 г. между Кмета на Община Хисаря и Красимир Грозданов Къртев, 

гр. Стамболийски, ул. „Търговска” № 80Б, собственик на поземлен имот (ПИ) 

№ 1185 по кадастралния план (КП) на гр. Хисаря, одобрен със Заповед № РД-

02-14-2299/2000 г., съгласно нотариален акт № 183, том III, нот. дело № 

509/2014 г., вписан в службата по вписвания с вх. рег. № 20615/15.10.2004 г., с 

Акт № 170, том 69., съгласно приложението. 

Приложение: Предварително съгласие от 17.05.2018 год., за сключване на 

договор за замяна между Община Хисаря и Красимир Грозданов Къртев, гр. 

Стамболийски, ул. „Търговска” № 80Б, собственик на поземлен имот (ПИ) № 

1185 по кадастралния план (КП) на гр. Хисаря, одобрен със Заповед № РД-02-
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14-2299/2000 г., съгласно нотариален акт № 183, том III, нот. дело № 509/2014 

г., вписан в службата по вписвания с вх. рег. № 20615/15.10.2004 г., с Акт № 

170, том 69 и скица. 

 

МОТИВИ: Във връзка с постигнатото е предварително съгласие с 

Красимир Грозданов Къртев, гр. Стамболийски, ул. „Търговска” № 80Б, 

собственик на поземлен имот (ПИ) № 1185 по кадастралния план (КП) на гр. 

Хисаря, одобрен със Заповед № РД-02-14-2299/2000 г., съгласно нотариален акт 

№ 183, том III, нот. дело № 509/2014 г., вписан в службата по вписвания с вх. 

рег. № 20615/15.10.2004 г., с Акт № 170, том 69, частта от имота, попадаща в 

улица да не се отчуждава, а общината да го придобие чрез замяна, Общинския 

съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

 
 

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

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували - 13     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Петко Петров/            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  541 

 

Взето с Протокол № 60 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.05.2018 год. 

 

Относно: точка „Двадесет и трета - Докладна записка относно приемане 

и утвърждаване начална тръжна цена за продажба на имот № 055901, землище 

гр. Хисаря, площ 1.606 дка нтп – друг жилищен терен, местност „Градините-

03“, частна общинска собственост, съгласно АОС № 885/06.02.2017 год. - 

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 е чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

 1. Да се извърши продажба чрез публичен явен търг на имот № 055901, 

землище гр. Хисаря, площ 1.606 дка нтп – друг жилищен терен, местност 

„Градините-03“, частна общинска собственост, съгласно АОС № 885/06.02.2017 

год. 

 2. Приема и утвърждава начална тръжна цена за имота по т. 1, пазарна 

стойност, определена с доклад на „Пловдивинвест-21“ АД гр. Пловдив, както 

следва: 

№ Описание на имота Площ дка Начална тръжна цена без ДДС 

1. Имот № 055 901, местност 

„Градините-03“, землище 

гр. Хисаря, нтп-друг 

жилищен имот 

1.606 9 640.00 
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 3. Възлага на Кмета на община Хисаря да проведе публичен явен търг и 

сключи договора 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” - 13 

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували - 13     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Петко Петров/            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  542 

 

Взето с Протокол № 60 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.05.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Двадесет и четвърта“ - Докладна записка относно 

промяна в НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО В ОБЩИНА ХИСАРЯ, 

ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ. Приета с Решение № 250, Протокол № 25 от 

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

21.03.2017 год., изменена и допълнена с Решение № 462, Протокол № 54 от 

20.02.2018 год., изменена и допълнена с Решение № 477, Протокол № 55 от 

06.03.2018 год. от Общински съвет гр. Хисаря - докладва Г. Султанов – 

председател на ОбС-Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и 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 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община 

Хисаря, като редактира чл. 6, ал.1 от Наредбата по следния начин и добавя 

букви д/; е/; ж/, съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 9 ЗОС: 

§ 1 Чл.6. /1/ За изпълнение на целите, принципите и приоритетите на 

мандатната Стратегия, общинският съвет ежегодно, с приемането на годишния 
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бюджет на общината, по предложение на кмета на общината приема годишна 

програма, която съдържа:  

а/ прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 

придобиването, управлението и разпореждането с общинската собственост;  

 

б/ описание на имотите, които се предвижда да бъдат отдадени под наем, 

да бъдат предложени за продажба, за внасяне в капитала на търговски 

дружества с общинско имущество, за учредяване на ограничени вещни права и 

за възлагане чрез концесия; 

 

 в/ описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 

замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание 

на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна; 

 

г/ описание на имотите, които общината има намерение да придобие и 

способите за тяхното придобиване;  

 

д/ обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на 

частни имоти; 

 

е/ обектите по т. 5 от първостепенно значение; 

 

ж/ други данни, определени от общинския съвет; 

 

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

изпълнение на приетата Наредба.    

 

МОТИВИ: Във връзка с отстраняване на незаконосъобразността на 

обсъжданата разпоредба, поради несъответствие с материалния закон ЗОС и 

поради образувано адм. дело № 1332/16 г. пред Административен съд-Пловдив, 

Общински съвет-Хисаря намира настоящото решение за целeсъобразно. 
 

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

Присъствали - 15      - “против” - няма 

Гласували - 13     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Петко Петров/            


