
     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 

 

           №  543 

 

Взето с Протокол № 61 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.06.2018 год. 

 

Относно: точка „Първа“ - Докладна записка относно определяне на нови 

наемни цени за отдавани под наем помещения за предоставяне на здравни 

услуги от „Медицински център І –Хисар”  ЕООД - докладва Г. Султанов – 

председател на ОбС-Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 8 от ЗОС, 

вр. с чл. 105, ал. 1 ЗЛЗ, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Отменя Решение № 240, взето с Протокол № 31 от 10.07.2001 г., на 

Общински съвет, гр. Хисаря. 

2. За лекари и стоматолози, заплащащи наем на „Медицински център І –

Хисар” ЕООД, находящ се в гр. Хисаря, ул. Гладстон № 12, се определя наемна 

цена за лекарски/стоматологичен кабинет, манипулационна и сутеренно 

помещение в сградата на медицинския център в гр. Хисар, както следва: 

 – 5,00 лв/м2. без ДДС за помещения – лекарски/стоматологичен кабинет 

и манипулационна. 

– 1,00 лв/м2. без ДДС за помещение в сутерена на сградата ползвано за 

зъботехническа лаборатория. 

– 0,40 лв/м2 без ДДС за обслужващи площи от общи части; 

 В представената оценка за цената не влизат разходите за консумативи – 

електричество, отопление, вода, канал, телефон, хигиенист и др. 

 Текущите разходи за поддръжка на кабинетите и обслужващите ги 

площи са за сметка на наемателя. 
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3. За лекари/стоматолози, определя наемна цена за лекарски/ 

стоматологичен кабинет и манипулационна, за описаните по долу обекти, 

общинска собственост, както следва: 

- с. Старосел – 1,0 лв/м2 без ДДС;  

- с. Красново, ул. 1-ва № 45 – 0,95 лв/м2 без ДДС;  

- с. Старо Железаре, ул. 21-ва № 38 – 0,90 лв/м2 без ДДС 

В представената оценка за цената не влизат разходите за консумативи – 

електричество, отопление, вода, канал, телефон, хигиенист и др. 

Текущите разходи за поддръжка на кабинетите и обслужващите ги площи 

са за сметка на наемателя. 

4. Упълномощава Управителя на „Медицински център І -Хисар”, ЕООД 

да сключи съответните договори за наем за лекарски/стоматологични кабинети, 

манипулационни и за обслужващи площи, за описаните обекти съгласно 

взетото решение. 

 

 МОТИВИ: С оглед икономическите промени и настъпилата инфлация 

през този продължителен период от време, в който не са били променяни 

наемните цени за помещения, в които се предлагат здравни услуги, се налага 

тяхното актуализиране. Общински съвет-Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – 3 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 

    /Гатьо Султанов/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОбС: /п/ 

     /инж. Георги Пирянков/ 

ПРОТОКОЛИРАЛ, 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНО-                 

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 

 

           №  544 

 

Взето с Протокол № 61 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.06.2018 год. 

 

 

 

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

на „Медицински център I-Хисаря“ ЕООД гр. Хисаря за 2017 год. - докладва д-р 

Ив. Главчев – управител ЕООД-то. 

 

 

 

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

ал. 2, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ и във връзка с  чл. 10, ал. 1, т. 3 и  

т. 25  от  Наредбата за реда за учредяване търговски дружества и 

упражняване правата на собственост на община Хисар върху общинската 

част от капитала на търговските дружества, с поименно гласуване, 

Общински съвет гр. Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема отчета за дейността на „Медицински център-І Хисар” ЕООД за 

2017  год. 

  

 МОТИВИ:  С оглед упражняване правата на едноличен собственик на 

капитала в общинското еднолично дружество с ограничена отговорност във 

връзка с приемането на годишен финансов отчет, придружен с писмен доклад 

за работата си, за финансовото и икономическото състояние на дружеството, за 
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съществуващите проблеми и мерки за тяхното решаване, Общински съвет 

намира настоящото решение за целесъобразно. 

 
 

 

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – 3 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 

    /Гатьо Султанов/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОбС: /п/ 

     /инж. Георги Пирянков/ 

ПРОТОКОЛИРАЛ, 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНО-                 

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 

 

           №  545 

 

Взето с Протокол № 61 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.06.2018 год. 

 

Относно: точка „Трета“ - Докладна записка относно промяна на чл. 57 и 

чл. 58 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване 

правата на собственост на община Хисаря върху общинската част от капитала 

на търговските дружества, приета с Решение № 40, взето с Протокол № 7 от 

24.01.2012 година на Общински съвет-Хисаря, изм. и допълн. с Решение № 362, 

Протокол № 42/05.09.2017 г. от Общински съвет-Хисаря - 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 чл. 54а ЗОС и представените към 

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

Общински съвет гр. Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 
 

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

учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на 

община Хисаря върху общинската част от капитала на търговските дружества, 

приета с Решение № 40, взето с Протокол № 7 от 24.01.2012 година на 

Общински съвет-Хисаря, изм. и допълн. с Решение № 362, Протокол № 

42/05.09.2017 г. от Общински съвет-Хисаря, както следва:  

Параграф 1: Чл. 57 се изменя като приема следното съдържание: В 

община Хисаря се създават и поддържат публични регистри за търговските 

дружества с общинско участие в капитала, за общинските предприятия, за 

юридическите лица с нестопанска цел и за гражданските дружества, в които 

участва общината. 
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Параграф 2: Чл. 58 се изменя като, се приема следното съдържание: 

Образците на регистрите, редът за воденето и съхраняването им се определят с 

наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и 

министъра на правосъдието. 

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, противоречаща на нормативен акт от по-висока степен 

и поради образувано адм. дело № 964/18 г. пред Административен съд-Пловдив, 

Общински съвет-Хисаря намира настоящото решение за целeсъобразно. 

 

 

 
 

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

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – няма 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 

    /Гатьо Султанов/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОбС: /п/ 

     /инж. Георги Пирянков/ 

ПРОТОКОЛИРАЛ, 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНО-                 

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 

 

           №  546 

 

Взето с Протокол № 61 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.06.2018 год. 

 

 

 

Относно: точка „Четвърта“ - Докладна записка относно Утвърждаване 

на образци на Декларации за общински съветници и кметове по смисъла на чл. 

35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 

на незаконно придобитото имущество - докладва Г. Султанов – председател на 

ОбС-Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и  ал. 2 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 3 от 

ЗПКОНПИ, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Утвърждава следните образци на Декларации за лицата по чл. 6, ал. 1 т. 

32 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 и чл. 35, ал. 3 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество, приложени към настоящата докладна записка, съгласно 

приложените образци на Декларации: приложение № 1; приложение № 2; 

приложение № 3; приложение № 4; приложение № 5; приложение №6; 

приложение №7; приложение № 8.   
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 МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на законовите разпоредби, 

Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

 

 
 

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

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – 1 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 

    /Гатьо Султанов/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОбС: /п/ 

     /инж. Георги Пирянков/ 

ПРОТОКОЛИРАЛ, 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНО-                 

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 

 

           №  547 

 

Взето с Протокол № 61 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.06.2018 год. 

 

 

 

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

общинската собственост. Списък на обектите общинска собственост – 

публична и частна в общината. Дружества и консорциуми с общинско участие 

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

 

 

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

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

 Приема информацията относно състоянието на общинската собственост. 

Списък на обектите общинска собственост – публична и частна в общината. 

Дружества и консорциуми с общинско участие за сведение с препоръка списъка 

на обектите общинска собственост – публична и частна в общината да се 

актуализира и допълни. 
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МОТИВИ: Информацията има за цел да подобри управлението, 

получаването на приходи и оптимизирането на разходите, касаещи имотите- 

общинска собственост, поради което Общински съвет-Хисаря намира 

решението за целесъобразно. 

 

 

 
 

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

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – няма 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 

    /Гатьо Султанов/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОбС: /п/ 

     /инж. Георги Пирянков/ 

ПРОТОКОЛИРАЛ, 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНО-                 

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 

 

           №  548 

 

Взето с Протокол № 61 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.06.2018 год. 

 

 

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

бюджета и инвестиционната програма на община Хисаря за 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 от ЗПФ 

и чл. 41, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Хисаря, във 

връзка с изискванията на чл. 24,  ал. 1, т. 1 от Наредба № 26 от 18 Ноември 

2008 г. За устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и 

здравните изисквания към тях, издадена от министерството на 

здравеопазването обн. Дв. Бр.103 от 2 Декември 2008 г., с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1.Включва обект с наименование „Закупуване на климатик за нуждите на 

яслена група при ДГ „Мечо Пух” гр. Хисаря” със сметна стойност 3 000 лева, 

източник на финансиране – Преходен остатък по бюджета на дейност 437 

"Здравен кабинет в детските градини и училища" – държ. отг. и година на 

изпълнение 2018 г. в  Инвестиционната програма на Община Хисаря за 2018 г. 

 

2.Променя  плана на бюджета на Община Хисаря  2018 г., както следва: 
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Дейност 437 "Здравен кабинет в детските градини и училища" - държ. 

отг. 

  било става разлика 

§ 10-98 Други разходи, некласифицирани в др. 

параграфи 3643 643 -3000 

§ 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и 

съоръжения 0 3000 3000 

ВСИЧКО 3643 3643 0 

 

МОТИВИ: За осигуряване в помещенията на детската ясла микроклимат 

със следните параметри: температура на въздуха от 21 до 23 °С, Общински 

съвет Хисаря намира решението за целесъобразно.   

 

 

 

 
 

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

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – няма 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 

    /Гатьо Султанов/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОбС: /п/ 

     /инж. Георги Пирянков/ 

ПРОТОКОЛИРАЛ, 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНО-                 

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 

 

           №  549 

 

Взето с Протокол № 61 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.06.2018 год. 

 

 

 

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

Общинския план за развитие  на община Хисаря 2014-2020 г. - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35 

и чл. 38 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие, 
Общински съвет гр. Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Допълва Общинския план за развитие на Община Хисаря за периода 

2014-2020г. в Приоритет 2.1: Развитие на инфраструктурата; Мярка 2.1.4: 

Подобряване на образователната инфраструктура  в общината с обекти: 

 Изграждане на физкултурен салон в ОУ „Христо Ботев” с. 

Красново, Община Хисаря 

 Изграждане на мултифункционална спортна площадка към ОУ 

"Васил Левски" в квартал  Момина баня, Община Хисаря 
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МОТИВИ: Във връзка с кандидатстване на Общината по Процедури чрез 

подбор  за двата обекта като Бенефициент по Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г., Общински съвет Хисаря намира решението за 

целесъобразно.      

 

 

 

 
 

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

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – няма 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 

    /Гатьо Султанов/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОбС: /п/ 

     /инж. Георги Пирянков/ 

ПРОТОКОЛИРАЛ, 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНО-                 

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 

 

           №  550 

 

Взето с Протокол № 61 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.06.2018 год. 

 

Относно: точка „Осма“ - Докладна записка относно отчет на приходите и 

разходите по месеци на дейност „Паркиране“ от създаването ѝ до м. май 2018 г. 

включително - докладва Тони Илиева – зам. кмет на община Хисаря. 

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

    Р  Е  Ш  И  : 

Приема информацията относно Отчет на приходите и разходите по 

месеци на дейност „Паркиране” от създаването ѝ до м. май 2018 г. 

включително, съгласно Приложение № 1. 

 

МОТИВИ: За упражняване контрол по приходите и разходите на дейност 

«Паркиране» към Общината, Общински съвет-Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 

 

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

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – няма 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 

    /Гатьо Султанов/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОбС: /п/ 

     /инж. Георги Пирянков/ 

ПРОТОКОЛИРАЛ, 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНО-                 

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 

 

           №  551 

 

Взето с Протокол № 61 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.06.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Девета“ - Докладна записка относно  отдаване 

разрешение за изработване на Проект за изменение на ПУП – ПРЗ на плана на 

с. Старо Железаре, за образуване на УПИ II – за площад, кв. 57. 

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

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, 

ал. 2, т. 6 от ЗУТ, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Дава съгласие за разрешаване на проучване и проектиране за изменение 

на ПУП-ПР и изработване на ПУП-ПЗ на част от  кв. 57 по плана на с. Старо 

Железаре с отреждане за общ. дом и ТП станция, и площад за образуване на нов 

УПИ II–за площад, кв. 57 със запазване на съществуващото застрояване, смесена 

централна зона Ц. 

     

МОТИВИ: Във връзка с изискванията за участие на Общината в 

Процедура чрез подбор - BG06RDNP001-7.006 – „Изграждане и/или 

обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за 

трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 
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услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на 

селските райони 2014 – 2020 г., Общински съвет Хисаря намира решението за 

целесъобразно.  

 

 

 
 

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

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – няма 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 

    /Гатьо Султанов/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОбС: /п/ 

     /инж. Георги Пирянков/ 

ПРОТОКОЛИРАЛ, 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНО-                 

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 

 

           №  552 

 

Взето с Протокол № 61 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.06.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Десета“ - Докладна записка относно разрешение за 

изработване на Проект за изменение на ПУП – ПРЗ на плана на с. Старосел, за 

образуване на УПИ IV – за площад, кв. 44 - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 

община Хисаря. 

    

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, 

ал. 2, т. 6 от ЗУТ, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Дава съгласие за разрешаване на проучване и проектиране за изменение 

на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-селсъвет и битов комбинат и УПИ V-културен дом в 

кв. 44 по плана на с. Старосел като заличава УПИ IV-селсъвет и битов 

комбинат и УПИ V-културен дом и образува нов УПИ IV–за площад, кв. 44 със 

запазване на съществуващото застрояване, смесена централна зона Ц. 

 

МОТИВИ: Във връзка с изискванията за участие на Общината в 

Процедура чрез подбор - BG06RDNP001-7.006 – „Изграждане и/или 

обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за 

трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на 

mailto:obstina@hisar.bg


селските райони 2014 – 2020 г., Общински съвет Хисаря намира решението за 

целесъобразно.  

 

 

 
 

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

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – няма 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 

    /Гатьо Султанов/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОбС: /п/ 

     /инж. Георги Пирянков/ 

ПРОТОКОЛИРАЛ, 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНО-                 

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 

 

           №  553 

 

Взето с Протокол № 61 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.06.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Единадесета“ - Докладна записка разрешение за 

изработване на Проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ I-Училище  в кв. 

38 по плана на с. Красново, Община Хисаря - докладва инж. П. Дойкова – кмет 

на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, 

ал. 2, т. 6 от ЗУТ и § 8 от ПР на ЗУТ, с поименно гласуване, Общински съвет 

гр. Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Дава съгласие за разрешаване на проучване и проектиране за изменение 

на ПУП-ПРЗ за УПИ I-Училище, кв. 38 по плана на с. Красново –  изменение на  

регулационната граница на УПИ I-Училище по имотните граници на ПИ 259, със 

запазване на съществуващото застрояване и ново нискоетажно застрояване с 

градоустройствени показатели за зона Оо (обществено обслужване). 

 

МОТИВИ: Във връзка с изискванията за участие на Общината в 

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Физкултурен салон 

„Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването 

и/или обзавеждането й в общинска образователна инфраструктура с местно 

значение, в която няма изградена закрита спортна инфраструктура, и която 

включва основно или средно училище финансирано чрез бюджета на 

общината“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
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разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 

7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Общински съвет 

Хисаря намира решението за целесъобразно.  

 

 

 
 

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

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – няма 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 

    /Гатьо Султанов/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОбС: /п/ 

     /инж. Георги Пирянков/ 

ПРОТОКОЛИРАЛ, 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНО-                 

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 

 

           №  554 

 

Взето с Протокол № 61 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.06.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Дванадесета“ - Докладна записка относно относно 

разрешение за изработване на Проект за изменение на ПУП-ПР и изработване 

на ПУП-ПЗ по плана на с. Красново, за образуване на УПИ Х– за площад, кв. 24 - 

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

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, 

ал. 2, т. 6 от ЗУТ, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Дава съгласие за разрешаване на проучване и проектиране за изменение 

на ПУП-ПР и изработване на ПУП-ПЗ за УПИ IV-Кметство, поща и културен дом, и 

площадно пространство между улици с о.т. 84-85-86-87-88-89, квартали 24, 25, 

36, 37, 38 и 39 по плана на с. Красново, за изменение на границите на УПИ IV-

Кметство, поща и културен дом и образуване на УПИ Х–за площад, кв. 24 със смесена 

централна зона Ц.  

 

МОТИВИ: Във връзка с изискванията за участие на Общината в 

Процедура чрез подбор - BG06RDNP001-7.006 – „Изграждане и/или 

обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за 

трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 
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услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на 

селските райони 2014 – 2020 г., Общински съвет Хисаря намира решението за 

целесъобразно.  

 

 

 
 

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

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – няма 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 

    /Гатьо Султанов/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОбС: /п/ 

     /инж. Георги Пирянков/ 

ПРОТОКОЛИРАЛ, 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНО-                 

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 

 

           №  555  

 

Взето с Протокол № 61 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.06.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Тринадесета“ - Докладна записка относно разрешение 

за изработване на Проект за изменение на ПУП – ПЗ за УПИ I-Парк и 

техническа инфраструктура  в кв. 91 по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря - 

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

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, 

ал. 2, т. 6 и чл. 62, ал. 7 от ЗУТ , с поименно гласуване, Общински съвет гр. 

Хисаря 

         Р  Е  Ш  И  : 

 

Дава съгласие за разрешаване на проучване и проектиране за изменение 

на ПУП-ПЗ за УПИ I-Парк и техническа инфраструктура кв. 91 по плана на гр. Хисаря (парк 

„Момина баня”) за определяне застрояване на открити обекти за спортни и 

културни развлечения и забави (концертни естради, летни амфитеатри, 

атракциони, изложбени площи и спортни съоръжения), които общо може да 

заемат площ не повече от 10 на сто от територията на парка (градината), детски 

площадки, със запазване на съществуващото застрояване. 

 

МОТИВИ: Във връзка с изискванията за участие на Общината в 

Процедура чрез подбор - BG06RDNP001-7.006 – „Изграждане и/или 

обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за 

трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

mailto:obstina@hisar.bg


на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на 

селските райони 2014 – 2020 г., Общински съвет Хисаря намира решението за 

целесъобразно.  

 

 

 
 

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

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – няма 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 

    /Гатьо Султанов/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОбС: /п/ 

     /инж. Георги Пирянков/ 

ПРОТОКОЛИРАЛ, 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНО-                 

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 

 

           №  556 

 

Взето с Протокол № 61 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.06.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Четиринадесета“ - Докладна записка относно 

Кандидатстване на Община Хисаря по Процедура чрез подбор - 

BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за 

широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на 

обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските 

райони 2014 – 2020 г. с проект: “Обновяване, благоустрояване и 

паркоустрояване на площадни пространства, пешеходни алеи, зелени площи в 

Старосел, с. Паничери, с. Старо Железаре, с. Красново, община Хисаря” - 

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

След обсъждане със 17  гласа „за“, съвета взе 

 

    Р Е Ш Е Н И Е    №  556 

 

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

Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие Община Хисаря да кандидатствува по Процедура чрез 

подбор - BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на 

площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване 

на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. 
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„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските 

райони 2014 – 2020 г. с проект: “Обновяване, благоустрояване и 

паркоустрояване на площадни пространства, пешеходни алеи, зелени площи в 

Старосел, с. Паничери, с. Старо Железаре, с. Красново, община Хисаря”; 

2. Дейностите, включени в проект: “Обновяване, благоустрояване и 

паркоустрояване на площадни пространства, пешеходни алеи, зелени площи в 

Старосел, с. Паничери, с. Старо Железаре, с. Красново, община Хисаря” 

съответствуват на Приоритет 2.1: Развитие на инфраструктурата; Мярка 2.1.6: 

Подобряване социалната инфраструктура  в общината от Общинския план за 

развитие на Община Хисаря за периода 2014-2020 г. 

 

МОТИВИ: Във връзка с изразяване съгласие за кандидатстване на 

Общината по Процедура чрез подбор - BG06RDNP001-7.006 – Площи 

„Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, 

предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от 

общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с 

проект: “Обновяване, благоустрояване и паркоустрояване на площадни 

пространства, пешеходни алеи, зелени площи в Старосел, с. Паничери, с. 

Старо Железаре, с. Красново, община Хисаря”, Общински съвет Хисаря 

намира решението за целесъобразно.  

 

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

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – няма 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 

    /Гатьо Султанов/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОбС: /п/ 

     /инж. Георги Пирянков/ 

ПРОТОКОЛИРАЛ, 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНО-                 

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 

 

           №  557 

 

Взето с Протокол № 61 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.06.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Петнадесета“ - Докладна записка относно Кандидатстване 

на Община Хисаря по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.007 - Процедура 

чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014–2020 г. с проект: „Изграждане на мултифункционална 

спортна площадка към ОУ "Васил Левски", в ПИ-65, кв. 6, кв. Момина баня, 

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

След обсъждане с 17  гласа „за“, съвета взе 

 

    Р Е Ш Е Н И Е    №  557 

 

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

Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Дава съгласие Община Хисаря да кандидатства по Процедура чрез 

подбор № BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските 

mailto:obstina@hisar.bg


райони за периода 2014–2020 г. с проект: „Изграждане на мултифункционална 

спортна площадка към ОУ "Васил Левски", в ПИ-65, кв. 6, кв. Момина баня, 

град Хисаря”. 

2. Дейностите, включени в проект: “„Изграждане на мултифункционална 

спортна площадка към ОУ "Васил Левски", в ПИ-65, кв. 6, кв. Момина баня, 

град Хисаря” съответствуват на Общинския план за развитие на Община 

Хисаря за периода 2014-2020 г.: 

Приоритет 2.1: Развитие на инфраструктурата 

Мярка 2.1.4: Подобряване на образователната инфраструктура в общината  

 Изграждане на мултифункционална спортна площадка към ОУ 

"Васил Левски", в ПИ-65, кв. 6, Момина баня, Община Хисаря 
 

МОТИВИ: Във връзка с изразяване съгласие за кандидатстване на 

Общината по Процедура чрез № BG06RDNP001-7.007 - Процедура чрез 

подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014–2020 г. с проект: „Изграждане на 

мултифункционална спортна площадка към ОУ "Васил Левски", в ПИ-65, кв. 

6, кв.Момина баня, град Хисаря”, Общински съвет Хисаря намира решението 

за целесъобразно.  

 
 

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

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – няма 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 

    /Гатьо Султанов/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОбС: /п/ 

     /инж. Георги Пирянков/ 

ПРОТОКОЛИРАЛ, 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНО-                 

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 

 

           №  558 

 

Взето с Протокол № 61 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.06.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Шестнадесета“ - Докладна записка относно 

Кандидатстване на Община Хисаря по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-7.005–Физкултурен салон „Изграждане на закрита спортна 

инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в общинска 

образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена 

закрита спортна инфраструктура, и която включва основно или средно училище 

финансирано чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020 г. с проект: “Физкултурен салон” в УПИ I-за училище, кв.38, с. 

Красново, Община Хисаря” - 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  : 
 

1. Дава съгласие Община Хисаря да кандидатства по Процедура чрез 

подбор № BG06RDNP001-7.005 – Физкултурен салон „Изграждане на закрита 

спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в 

общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма 

изградена закрита спортна инфраструктура, и която включва основно или 

средно училище финансирано чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

mailto:obstina@hisar.bg


обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г. с проект: “Физкултурен салон” в УПИ I-за 

училище, кв. 38, с. Красново, Община Хисаря” 

2. Дейностите, включени в проект: “Физкултурен салон” в УПИ I-за 

училище, кв. 38, с. Красново, Община Хисаря” съответствуват на Общинския 

план за развитие на Община Хисаря за периода 2014-2020 г. 

Приоритет 2.1: Развитие на инфраструктурата 

Мярка 2.1.4: Подобряване на образователната инфраструктура в 

общината  

 Изграждане на физкултурен салон в ОУ „Христо Ботев” с. 

Красново, община Хисаря 

 

МОТИВИ: Във връзка с изразяване съгласие за кандидатстване на 

Общината по по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – 

Физкултурен салон „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, 

включително оборудването и/или обзавеждането й в общинска образователна 

инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрита спортна 

инфраструктура, и която включва основно или средно училище финансирано 

чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020 г. с проект: “Физкултурен салон” в УПИ I-за училище, кв.38, с. 

Красново, Община Хисаря”, Общински съвет Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 

 

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

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – няма 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 

    /Гатьо Султанов/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОбС: /п/ 

     /инж. Георги Пирянков/ 

ПРОТОКОЛИРАЛ, 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНО-                 

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 

 

           №  559 

 

Взето с Протокол № 61 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.06.2018 год. 

 

 

 

Относно: точка „Седемнадесета“ - Докладна записка относно даване на 

съгласие за провеждане на процедура по реда на чл. 78а от ППЗСПЗЗ за 

промяна начина на трайно ползване на имот  № 000238, землище Хисаря, 

местност „Вранъкови исаци” с площ от 58.022 дка. от  изоставена нива  в 

пасище, мера - 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. 8, ал. 

1 от ЗОС и чл. 78а от ППЗСПЗЗ, с поименно гласуване, Общински съвет гр. 

Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

В съответствие с разпоредбите на чл.78а от ППЗСПЗЗ упълномощава 

Кмета на община Хисаря да подаде заявление до Общинска служба по 

земеделие гр. Хисаря за промяна начина на трайно ползване на имот № 

000238, землище Хисаря, местност „Вранъкови исаци”, площ 58.022 дка. от  

изоставена нива  в пасище, мера. 

 

МОТИВИ: Във връзка с ползването на имота за общо пашуване и през 

което се осъществява движението на селскостопански животни, техника и 
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хора от квартал Момина баня в посока изток, Общински съвет Хисаря намира 

решението за целесъобразно.  

 

 

 
 

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

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – няма 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 

    /Гатьо Султанов/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОбС: /п/ 

     /инж. Георги Пирянков/ 

ПРОТОКОЛИРАЛ, 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНО-                 

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 

 

           №  560 

 

Взето с Протокол № 61 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.06.2018 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  : 

 

Отпуска еднократна парична помощ в размер на 300 (триста) лв. на Янка 

Цвяткова Дамбулова,  с.  Старосел,  ул. «Чавдар  Войвода» № 6 за покриване на 

част от разходите по проведено скъпоструващо оперативно лечение. 

Представена е фактура на стойност 1950 лв. и епикриза. 

 

 

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 

предвид това, че същата  отговаря на условията на Наредбата за подпомагане на 

социално слаби граждани  от бюджета на Община Хисаря, приета с Решение № 
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226, Протокол № 25 от 22.03.2012 год., изменена и допълнена с Решение № 56, 

Протокол № 9 от 21.02.2012 год. от Общински съвет Хисаря. Ето защо 

Общинския съвет намира решението за целесъобразно.  

 

 

 
 

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

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – няма 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 

    /Гатьо Султанов/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОбС: /п/ 

     /инж. Георги Пирянков/ 

ПРОТОКОЛИРАЛ, 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНО-                 

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 

 

           №  561 

 

Взето с Протокол № 61 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.06.2018 год. 

 

 

 

Относно: точка „Деветнадесета“ - Докладна записка относно изваждане 

на сградите на здравните служби в с. Беловица и в с. Паничери от капитала на 

„Медицински център I-Хисар” ЕООД - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 

община Хисаря 

 

 

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

147,  ал. 2, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 4 от ТЗ и във връзка с чл. 10, ал. 1, 

т. 4 от Наредбата за реда за учредяване търговски дружества и 

упражняване правата на собственост на община Хисар върху  общинската 

част от капитала на търговските дружествата, с поименно гласуване, 

Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Намалява капитала на „Медицински център-I-Хисар” ЕООД с 

балансовата стойност на здравните служби, съгласно Приложение № 1, както 

следва: 

1. Фелдшерски здравен пункт с. Беловица – 2 448.00 лв. 

2. Селски здравен участък с. Паничери –    407.00 лв. 
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МОТИВИ:  Във връзка с изпълнение на Решение № 145, Протокол № 17 

на заседанието на Общински съвет-Хисаря от 21.06.2016 год., Общинския съвет 

намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

 
 

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

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – няма 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 

    /Гатьо Султанов/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОбС: /п/ 

     /инж. Георги Пирянков/ 

ПРОТОКОЛИРАЛ, 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНО-                 

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 

 

           №  562 

 

Взето с Протокол № 61 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.06.2018 год. 

 

 

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

представител от Община Хисаря за участие в Редовното годишно общо 

събрание на акционерите н УМБАЛ – Пловдив на 28.06.2018 г./16.07.2018 г. - 

докладва Г. Султанов – председател на ОбС-Хисаря. 

 

 

На основание с чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, чл. 

147, ал. 2 от ТЗ във връзка във връзка с чл. 6 и чл. 11 от Наредбата за реда 

за учредяване на търговските 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. Определя за представител на община Хисаря адв.  Васил Попов – 

юрист на Общински съвет гр. Хисаря за участие в Редовното годишно общо 

събрание на акционерите на УМБАЛ – Пловдив на 28.06.2018 г./16.07.2018 г. 

2. Възлага на юриста на Общински съвет Хисаря адв. Васил Попов да 

гласува „въздържал се“ по отделните точки от дневния ред на Редовното 

годишно общото събрание на УМБАЛ – Пловдив на 28.06.2018 г./16.07.2018 г 

поради липса на информация. 
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МОТИВИ: С оглед упражняване правата на собственост на община 

Хисаря върху общинската част от капитала на търговските дружества 

Общинския съвет намира настоящото решение за целесъобразно. 

 

 

 

 

 
 

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

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – няма 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 

    /Гатьо Султанов/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОбС: /п/ 

     /инж. Георги Пирянков/ 

ПРОТОКОЛИРАЛ, 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНО-                 

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 

 

           №  563 

 

 

Взето с Протокол № 61 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.06.2018 год. 

 

 

 

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

дейността на Общински съвет-Хисаря и на неговите комисии за периода 

19.12.2017 – 18.06.2018 г. - докладва Г. Султанов – председател на ОбС-Хисаря. 

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и  чл. 7, 

ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация,  

Общински съвет гр. Хисаря 

      

Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема отчета за дейността на Общински съвет-Хисаря и на неговите 

комисии за периода 19.12.2017 – 18.06.2018 г. 
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МОТИВИ: С оглед изпълнение на разпоредбите на Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, същият счита настоящото 

решение за целесъобразно.   
 

 

 

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – 3 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 

    /Гатьо Султанов/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОбС: /п/ 

     /инж. Георги Пирянков/ 

ПРОТОКОЛИРАЛ, 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНО-                 

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 

 

           №  564 

 

Взето с Протокол № 61 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.06.2018 год. 

 

 

 

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

работата на Общински съвет-Хисаря за второто полугодие на 2018 год. - 

докладва Г. Султанов – председател на ОбС-Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 2  от ЗМСМА, във връзка с чл. 42, ал. 1 от 

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация,  Общински 

съвет гр. Хисаря  

          Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема относно план за работата на Общински съвет-Хисаря за второто 

полугодие на 2018 год. с направените допълнение: 

- В заседанието на 11.09.2018 г. да се обсъди докладна записка относно 

участие на община Хисаря през 2019 год. в мероприятията на гр. Пловдив във 

връзка с културната столица на Европа  

- В заседанието на 23.10.2018 г. до си обсъди докладна записка относно 

предложение за промяна на туристическия данък и неговото разходване. 
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МОТИВИ: Предвид публичното начало и информираността на местната 

общност относно въпросите,  които ще бъдат разгледани и решенията, които ще 

се гласуват по тях, Общинският съвет намира настоящото решение за 

целесъобразно. 

 

 

 
 

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

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – няма 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 

    /Гатьо Султанов/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОбС: /п/ 

     /инж. Георги Пирянков/ 

ПРОТОКОЛИРАЛ, 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНО-                 

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 

 

           №  565 

 

Взето с Протокол № 61 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.06.2018 год. 

 

 

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

разрешение за изработване на Проект за изменение на ПУП – ПРЗ на плана на 

с. Старосел, за преотреждане на УПИ IV – общ. зеленина, кв. 49 в УПИ IV – градина - 

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

 

 

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

134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Дава съгласие за разрешаване на проучване и проектиране за изменение 

на ПУП-ПРЗ за преотреждане на УПИ IV-общ. зеленина, кв. 49  по плана на с. 

Старосел, в УПИ IV - за градина със запазване на съществуващото застрояване, 

смесена централна зона Ц. 

 

МОТИВИ: Във връзка с изискванията за участие на Общината в 

Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – „Изграждане и/или обновяване 

на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно 

задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на 
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селските райони 2014 – 2020 г., Общински съвет Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 

 

 

 
 

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

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – няма 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 

    /Гатьо Султанов/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОбС: /п/ 

     /инж. Георги Пирянков/ 

ПРОТОКОЛИРАЛ, 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНО-                 

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 

 

           №  566 

 

Взето с Протокол № 61 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.06.2018 год. 

 

Относно: точка „Двадесет и четвърта“ - Предложение от Пенчо Тодоров 

Шапков, Пенка Апостолова Рахова, Ива Иванова Вълчева, Мария Петкова 

Мустакова  относно предсрочно освобождаване на председателя на Общински 

съвет-Хисаря Гатьо Султанов с вх. № 273 от 15.06.2017 г. 

На основание  чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 24, ал. 4 от ЗМСМА, 

Общински съвет гр. Хисаря 

           Р  Е  Ш  И  : 

 

Избира общинския съветник инж. Георги Николов Пирянков да 

председателства заседанието по следващите точки от дневния ред. 

МОТИВИ: Във връзка спазване изискванията на ЗМСМА, Общински 

съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали - 17      - “против” - 1 

Гласували - 17     - “въздържали се” – няма 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 

    /Гатьо Султанов/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОбС: /п/ 

     /инж. Георги Пирянков/ 

ПРОТОКОЛИРАЛ, 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНО-                 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ 

       /Валя  Тинтикова/ 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              /Петко Петров/  

mailto:obstina@hisar.bg


     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  567 

 

Взето с Протокол № 61 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.06.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Двадесет и четвърта“ - Предложение от Пенчо Тодоров 

Шапков, Пенка Апостолова Рахова, Ива Иванова Вълчева, Мария Петкова 

Мустакова  относно предсрочно освобождаване на председателя на Общински 

съвет-Хисаря Гатьо Султанов с вх. № 273 от 15.06.2017 г. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 3 и ал. 2, чл. 24, ал. 3, т. 2 

от ЗМСМА, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Избира временна комисия за провеждане на тайно гласуване за 

предсрочно освобождаване на председателя на Общински съвет-Хисаря г-н 

Гатьо Тодоров Султанов в състав:  

Председател: инж. Пенка Апостолова Рахова 

    и членове: д-р Александър Тонев Александров 

     Борис Иванов Витев 

 

 

 

 

mailto:obstina@hisar.bg


МОТИВИ: За провеждане на тайното гласуване по предложението на 

групата съветници, Общински съвет Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 

 

 

 

 
 

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

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – 6 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 

    /Гатьо Султанов/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОбС: /п/ 

     /инж. Георги Пирянков/ 

ПРОТОКОЛИРАЛ, 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНО-                 

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 

 

           №  568 

 

Взето с Протокол № 61 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.06.2018 год. 

 

 

 

Относно: точка „Двадесет и четвърта“ - Предложение от Пенчо Тодоров 

Шапков, Пенка Апостолова Рахова, Ива Иванова Вълчева, Мария Петкова 

Мустакова  относно предсрочно освобождаване на председателя на Общински 

съвет-Хисаря Гатьо Султанов с вх. № 273 от 15.06.2017 г. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1,  т. 3 и ал. 2, чл. 24, ал. 3, т. 2 от ЗМСМА и 

чл. 15, ал. 1, т. 2, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет- Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с 

Общинска администрация,  с тайно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Освобождава предсрочно като председател на Общински съвет - Хисаря 

г-н Гатьо Тодоров Султанов поради системно неизпълнение на задълженията 

като председател. 

 

 

 

 

 

mailto:obstina@hisar.bg


МОТИВИ: Проведено е гласуване съобразно разпоредбите на закона и 

правилника. 

 

 

 

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” - 6 

Гласували - 17     - “въздържали се” – няма 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 

    /Гатьо Султанов/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОбС: /п/ 

     /инж. Георги Пирянков/ 

ПРОТОКОЛИРАЛ, 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНО-                 

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 

 

           №  569 

 

Взето с Протокол № 61 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.06.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Двадесет и пета“ - Предложение от Пенчо Тодоров 

Шапков, Пенка Апостолова Рахова, Ива Иванова Вълчева, Мария Петкова 

Мустакова  относно избор на нов председател на Общински съвет – Хисаря с 

вх. № 275 от 15.06.2018 год.   

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 3 и ал. 2 и чл. 24, ал. 1от 

ЗМСМА, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Избира временна комисия за провеждане на тайно гласуване за избиране 

на нов Председател на Общински съвет-Хисаря,  в състав:  

Председател: инж. Пенка Апостолова Рахова 

    и членове: д-р Александър Тонев Александров 

     Борис Иванов Витев 

 

 

 

 

mailto:obstina@hisar.bg


МОТИВИ: За провеждане на тайното гласуване за избиране на нов 

председател на ОбС в изпълнение на ЗМСМА, Общински съвет Хисаря намира 

решението за целесъобразно. 

 

 

 

 
 

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

Присъствали - 17      - “против” - 2 

Гласували - 17     - “въздържали се” – 1 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 

    /Гатьо Султанов/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОбС: /п/ 

     /инж. Георги Пирянков/ 

ПРОТОКОЛИРАЛ, 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНО-                 

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 

 

           №  570 

 

Взето с Протокол № 61 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 19.06.2018 год. 

 

Относно: точка „Двадесет и пета“ - Предложение от Пенчо Тодоров 

Шапков, Пенка Апостолова Рахова, Ива Иванова Вълчева, Мария Петкова 

Мустакова  относно избор на нов председател на Общински съвет – Хисаря с 

вх. № 275 от 15.06.2018 год. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 3, ал. 2 и чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА, с тайно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

Избира за председател на Общински съвет-Хисаря г-жа Ива Иванова 

Вълчева. 

 

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

Присъствали - 17      - “против” - няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – няма 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 

    /Гатьо Султанов/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОбС: /п/ 

     /инж. Георги Пирянков/ 

ПРОТОКОЛИРАЛ, 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ОРГАНИЗАЦИОНО-                 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ 

       /Валя  Тинтикова/ 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ: 

      /Петко Петров/ 

mailto:obstina@hisar.bg

