
     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 

 

           №  571 

 

Взето с Протокол № 62 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 09.07.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Първа“ - Докладна записка относно отпускане на 

безлихвен заем от бюджета на община Хисаря на СНЦ «Местна инициативна 

група Хисаря» за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на дейностите 

по подмярка 19.4 «Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие» на местна инициативна група (МИГ), одобрена за 

финансиране на подмярка 19.2. «Прилагане на операции в рамките на стратегии 

за местно развитие»от Програмата за разитие на селските райони за периода 

2014-2020 г. - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.104, ал.1, т.5 от 

Закона за публичните финанси и чл. 60, ал. 2 от АПК, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

1. Община Хисаря предоставя на СНЦ „Местна инициативна група 

Хисаря” временен безлихвен заем с източник на финансиране „Собствени 

приходи” в размер на 22 701,66 лв. (двадесет и две хиляди, седемстотин и един 

лев, шестдесет и шест стотинки) за изпълнение на Споразумение за изпълнение 

на стратегия за Водено от общностите местно развитие – РД 50-36/20.04.2018 г. 

2. Определя срок за възстановяване на заема – 30.11.2018 г. 

3. В случай, че в срока по точка 2 не е постъпило плащане по заявка от 

ДФ „Земеделие” срока за възстановяване може да бъде удължен с Решение на 

Общински съвет – Хисаря. 

4. Да бъде подписан Запис на заповед от Председателя на УС на СНЦ 
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„Местна инициативна група Хисаря” за сумата от 22 701,66 лв., без протест и с 

падеж за връщане 30.11.2018 г. в полза на община Хисаря. 

 5. Дава съгласие на основание чл. 60, ал. 2 от АПК за предварително 

изпълнение на решението. 

 

 МОТИВИ: Във връзка от необходимостта  да се окаже по какъв начин да 

се предостави заема на СНЦ „Местна инициативна група Хисаря”, отпуснат с 

Решение № 354/ 03.08.2017 г. от Общински съвет-Хисаря, как да се възстанови 

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

 

 

 

 
 

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

Присъствали - 15      - “против” - 3 

Гласували - 13     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

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 

 

           №  572 

 

Взето с Протокол № 63 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 24.07.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Първа“ - Докладна записка относно промяна в състава 

на постоянните комисии към Общинския съвет - докладва Ива Вълчева – 

председател на ОбС-Хисаря. 

 

 

Наоснование чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2от ЗМСМА,  във връзка с чл. 22, 

чл. 24, ал. 3 и чл. 25 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  : 

 

1. Освобождава г-н Стоян Ненчев Найденов като член на постоянната 

комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на 

интереси. 

2. Избира г-н Гатьо Тодоров Султанов за член на постоянната комисия по 

икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси. 

3. Освобождава г-жа Ива Иванова Вълчева като член и председател на 

постоянната комисия по образование, култура, вероизповедания, спорт, 

туризъм, здравеопазване, младежка и социална политика.  

4. Избира досегашния член г-жа Мария Петкова Мустакова за 

председател на постоянната комисия по образование, култура, 

вероизповедания, спорт, туризъм, здравеопазване, младежка и социална 

политика. 
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5. Избира г-н Стоян Ненчев Найденов за член на постоянната комисия по 

образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм, здравеопазване, 

младежка и социална политика.  

 

 МОТИВИ: Спазвайки изискванията на ЗМСМА и 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” - 16 

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Тони Илиева/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  573 

 

Взето с Протокол № 63 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 24.07.2018 год. 

 

 

 

Относно: точка „Втора“ - Докладна записка относно промяна на Решение 

№ 5, взето с Протокол № 4 от Общинския съвет-Хисаря на 27.11.2015 год. 

относно определяне делегат на Общинския съвет Хисаря в Общото събрание на 

Националното сдружение на общините в Република България - докладва Ива 

Вълчева – председател на ОбС-Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, 

ал. 2 от Устава на НСОРБ, с поименно гласуване, Общински съвет гр. 

Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Освобождава г-н Гатьо Султанов – като делегат в Общото събрание на 

Националното сдружение на общините в Република България, определен с 

Решение № 5, взето с Протокол № 4 от Общинския съвет на 27.11.2015 год. 

2. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение 

на общините в Република България представителя на Общинския съвет-Хисаря 

г-жа Ива Вълчева – председател на ОбС. 

 

МОТИВИ: Във връзка с настъпилите промени в ръководството на 

Общински съвет-Хисаря и необходимостта от взаимодействие между 

централната и местната власт, като необходимо условие  и предпоставка за 
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съчетаване на интересите в провеждане на цялостната държавна политика, 

Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

 
 

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Тони Илиева/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  574 

 

Взето с Протокол № 63 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 24.07.2018 год. 

 

 

 

Относно: точка „Трета“ - Докладна записка относно актуализиране на 

Решение № 222, взето с Протокол № 24 на заседанието на Общински съвет-

Хисаря на 20.12.2016 год. относно създаването на Наблюдателна комисия 

съгласно чл. 170 от Закона за изпълнение на наказанията и задържане под 

стража към Общински съвет-Хисаря - докладва Ива Вълчева – председател на 

ОбС-Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 170 

от Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража, 

Общински съвет гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Освобождава г-н Гатьо Султанов – като председател на 

Наблюдателната комисия, създадена с Решение № 222, взето с Протокол № 24 

на заседанието на Общински съвет-Хисаря на 20.12.2016 год. 

2. Избира г-жа Ива Вълчева за председател на Наблюдателна комисия 

създадена, съгласно чл. 170 от Закона за изпълнение на наказанията и 

задържане под стража към Общински съвет-Хисаря. 
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 МОТИВИ: Във връзка с настъпилите промени в ръководството на 

Общински съвет-Хисаря, Общинския съвет намира решението за 

целесъобразно. 

 

 

 

 
 

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Тони Илиева/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  575 

 

Взето с Протокол № 63 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 24.07.2018 год. 

 

 

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

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за притежаване и отглеждане 

на кучета, и ограничаване на популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Общ. Хисаря,  приета с Решение № 119, Протокол № 15/ 

22.05.2012г., в частта: чл. 5, ал. 1, т. 3; чл. 7, ал. 2, т. 6 и чл. 29, т. 1 и т. 4 - 

докладва Ива Вълчева – председател на ОбС-Хисаря. 

 

 

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

26, ал. 4 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от АПК и представените към проекта мотиви, 

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 

притежаване и отглеждане на кучета, и ограничаване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Хисаря, както следва: 

§ 1. В чл. 7,  ал. 2, т. 6, се премахва текста „ловни кучета“, а не негово 

място се записва  „кучета, които придружават или охраняват селскостопански 

животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.“ 

§ 2. В чл. 29, т. 1 и т. 4 се променя глобата от 200 лв. на 100 лв.  /сто лева/. 

§ 3.  В чл. 5, ал. 1, т. 3  от текста в скоби „(ТЕЛК, БЧК, СЛРБ и др.)“ -  

премахва  СЛРБ (отразяващо Съюз на ловците и риболовците в България) 
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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 № 1430/18 г. пред Административен съд-

Пловдив, Общински съвет-Хисаря намира настоящото решение за 

целeсъобразно. 

 

 

 

 
 

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Тони Илиева/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  576 

 

Взето с Протокол № 63 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 24.07.2018 год. 

 

 

 

Относно: точка „Пета“ - Докладна записка относно възстановяване право 

на собственост върху земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ - докладва Ива Вълчева – 

председател на ОбС-Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ в съответствие с разпоредбите на § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на 

ЗСППЗЗ, (ДВ бр. 62/2010 год.), след установяване на границите на 

земеделския имот, за който е издадено решение на Общинска служба по 

земеделие-Хисаря за признаване правото на възстановяване на собствеността в 

съществуващи или възстановими стари реални граници със скица, издадена от 

ОС „Земеделие”-Хисаря, с поименно гласуване,  Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

Предоставя за възстановяване правото на собственост на наследниците на 

Стоян Христев Мокрев 3 броя имоти в землището на град Хисаря, местност  “ 

Градините - 03”,  с обща площ 2.155 дка. както следва: 

имот № 057015, землище гр. Хисаря,  местност “ Градините -03”, нтп – 

нива, Х категоря, площ 0.341 дка. 

имот № 057020, землище гр. Хисаря,  местност “ Градините -03”, нтп – 

нива, Х категоря, площ 0.873 дка. 

имот № 057019, землище гр. Хисаря,  местност “ Градините -03”, нтп – 

нива, Х категоря, площ 0.941 дка. 
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МОТИВИ: За приключване на производствата по обезщетяване на 

собствениците със земеделски земи от общинския поземлен фонд, Общинските 

съвети предоставят при условията на обвързана компетентност земи от 

общинския поземлен фонд при наличие на едно от условия, посочени в § 27, ал. 

2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, (ДВ бр. 62/2010 год.), в случая установяване на 

границите на земеделския имот, за който има  издадено решение на общинската 

служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на 

собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници. 

Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 
 

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Тони Илиева/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  577 

 

Взето с Протокол № 63 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 24.07.2018 год. 

 

 

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

представител от Община Хисаря за участие в извънредно общо събрание на 

акционерите н УМБАЛ Пловдив АД  на 14.08.18 г. от 10.30ч. /30.08.2018 г. от 

11.00 ч. - докладва Ива Вълчева – председател на ОбС-Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, 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 Станислав Иванов 

Филипов – мл. експерт юрисконсулт в община Хисаря. 

2. Възлага на представителя на община Хисаря Станислав Иванов 

Филипов – мл. експерт юрисконсулт   в община Хисаря да гласува „за“ 

приемането  на предложените решения  по отделните точки от дневния ред на 

извънредното общо събрание на акционерите н УМБАЛ Пловдив АД  на 

14.08.18 г./30.08.2018 г.  
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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” - 16 

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Тони Илиева/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  578 

 

Взето с Протокол № 63 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 24.07.2018 год. 

 

 

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

изпълнението на общинския бюджет и сметките за средства от Европейския 

съюз към 30.06.2018 г. и информация за състоянието на дълга към 30.06.2018 

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

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 2 от 

ЗПФ и чл. 54, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 

Община Хисаря, с поименно гласуване,  Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема информация за изпълнението на бюджета на Общината и 

второстепенните разпоредители към 30.06.2018 г., съгласно Приложение № 1 – 

колони № 5, 6, 7, 8. 
2. Приема отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския 

съюз (СЕС) към 30.06.2018 г., съгласно Приложение № 2. 
3. Приема информация за състоянието на дълга на Общината към 

30.06.2018 г., съгласно Приложение № 3. 
4. Приема Отчета на Културна програма към 30.06.2018 г. на Община 

Хисаря, съгласно Приложение № 4. 
5. Приема Отчета на Спортен календар към 30.06.2018 г. на Община 

Хисаря, съгласно Приложение № 5. 
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 МОТИВИ: Настоящото решение е в изпълнение разпоредбите на Закона 

за публичните финанси (Обн. - ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 01.01.2014 

г.), уреждащ процедурата по приемане на отчета за изпълнение на общинския 

бюджет  и участието на местната общност в този процес относно контрола 

върху публичните финанси, трансферирането на средства в общинския бюджет 

и в изпълнение на законовите разпоредби по изпълнението на бюджета и  с цел 

прилагане на ефективна финансова дисциплина, Общинския съвет-Хисаря 

намира решението за целесъобразно.   

 

 

 

 
 

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Тони Илиева/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  579 

 

Взето с Протокол № 63 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 24.07.2018 год. 

 

 

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

актуализирано разпределение на промените по бюджета на Община Хисаря и 

второстепенните разпоредители към 30.06.2018 г., актуализация на бюджета на 

община Хисаря и второстепенните разпоредители за 2018 г. и актуализация на 

СЕС на община Хисаря и второстепенните разпоредители за 2018 г. - докладва 

инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

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

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

и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 

на общинския бюджет на Община Хисаря, с поименно гласуване,  

Общински съвет гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема информацията за актуализираните промени по бюджета на 

Община Хисаря и второстепенните разпоредители към 30.06.2018 г. съгласно 

Приложения №  1 (колони 1, 2, 3, 4). 
Приема актуализация по плана на бюджета на Община Хисаря и 

второстепенните разпоредители за 2018 г., съгласно Приложение № 2 и 5. 
Приема актуализация по плана на СЕС за 2018 г., съгласно Приложение 

№ 3, 4.1, 4.2 и 6. 
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МОТИВИ: С оглед контрола върху осигуряването и финансирането на 

публични блага и услуги, преразпределението и трансферирането на средства в 

общинския бюджет и в изпълнение на законовите разпоредби по изпълнението 

и неговото отчитане, Общинския съвет намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 
 

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Тони Илиева/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  580 

 

Взето с Протокол № 63 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 24.07.2018 год. 

 

 

 

Относно: точка „Девета“ - Докладна записка относно отчет за изпълнение 

на капиталовите разходи за първото полугодие на 2018 г.(към 30.06.2018 г.) - 

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

 

 

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

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

за  условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за 

местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на Община Хисаря, с поименно гласуване,  Общински съвет гр. 

Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема информация за изпълнението на Инвестиционната програма на 

Община Хисаря към 30.06.2018 г., съгласно Приложение № 1. 
2. Приема план за работа за третото тримесечие по инвестиционната 

програма на Община Хисаря, съгласно Приложение № 1, колона № 10. 
3. Приема актуализация на инвестиционната програма на община Хисаря 

за 2018 г., съгласно Приложение № 2. 
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МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на т. 3 от Решение № 475/06.03.2018 

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

целесъобразно. 

 

 

 

 
 

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Тони Илиева/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  581 

 

Взето с Протокол № 63 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 24.07.2018 год. 

 

Относно: точка „Десета“ - Докладна записка относно общински гори – 

състояние, стопанисване, опазване и експлоатация - докладва Тони Илиева – 

зам. кмет на община Хисаря. 

 

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

гласуване,  Общински съвет гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

1. Приема информацията за състояние, стопанисване, опазване и 

експлоатация на общинските гори. 

2. Утвърждава годишен план на насажденията, в които ще се ползва 

дървесина през  2018 год. на територията на ОП „ОГС-Хисаря“. 

МОТИВИ: За добиване на реална представа за състоянието на 

общинските гори и в изпълнение разпоредбите на Наредбата за условията и 

реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и 

общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски 

продукти, влязла  в сила от 06.12. 2011 г., Общински съвет Хисаря намира 

решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – 6 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:   /Тони Илиева/ 
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     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  582 

 

Взето с Протокол № 63 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 24.07.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Единадесета“ - Докладна записка относно обявяване на 

конкурс за възлагане управлението на „Медицински център І-Хисар” ЕООД – 

търговско дружество със 100% участие на Община Хисаря - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

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

ал. 1, т. 5 и чл. 147 от Търговския закон, във връзка с разпоредбите на  чл. 

26а, ал. 2, чл. 62, ал. 3 и 4, и чл. 64, ал. 1, т. 7 от Закона за лечебните 

заведения, във връзка с чл. 1, чл. 3, ал. 1 и 2 и чл. 5 от Наредба № 9 от 

26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 

на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и 

чл. 10, ал. 1, т. 5 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, с поименно гласуване,  Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

І.1. Открива процедура за провеждане на конкурс за възлагане 

управлението на  «Медицински център І-Хисар» ЕООД.  
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2. Възлага на Кмета на община Хисаря да организира и проведе конкурс 

за възлагане управлението на «Медицински център І-Хисар» ЕООД, за срок от 

три години. 

ІІ. Конкурсът да се проведе на три етапа: 

  1. проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания; 

  2. представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на 

лечебното заведение за тригодишен период; 

 3. събеседване с кандидатите. 

До участие в конкурса комисията допуска лица, които отговарят на 

следните изисквания: 

1. притежават образователно-квалификационна степен «магистър» по 

медицина и квалификация по здравен мениджмънт или образователно-

квалификационна степен «магистър» по икономика и управление и с придобита 

образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за 

повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в 

областта на «здравния мениджмънт»; 

2. имат най-малко (5) пет години трудов стаж като лекар или икономист; 

3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от 

общ характер, освен ако са реабилитирани. 

Необходимите документи за участие в конкурса са, както следва: 

1. писмено заявление за допускане до участие в конкурса, по образец; 

2. автобиография – европейски формат; 

3. нотариално заверено копие от диплома за завършено висше 

образование, с придобита образователно-квалификационна степен «магистър» 

по медицина, документ за придобита квалификация по здравен мениджмънт 

ИЛИ диплома за завършено висше образование с придобита образователно-

квалификационна степен «магистър» по икономика и управление и документ за 

придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато 

обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето 

образование в областта на «здравния мениджмънт»; 

Квалификацията по здравен мениджмънт да се удостовери чрез 

представяне на един от документите, визирани в §3 от заключителните 

разпоредби и §12 от преходните разпоредби на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за 

условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на 

лечебни заведения по Закона за лечебните заведения. 

           4. копие от документ /трудова, служебна или осигурителна книжка/, 

удостоверяващо наличие на трудов стаж  минимум 5 (пет) години, като лекар 

или като икономист ; 

           5. копия от други видове официални документи, удостоверяващи 

придобита допълнителна квалификация, имаща отношение към управлението 

на лечебното заведение /при наличие на такива/;  



           6. медицинско удостоверение - общо здравословно състояние и 

удостоверение от „Център за психично здраве – Пловдив” ЕООД, оригинали; 

7. декларация удостоверяваща, че при сключване на договор за възлагане 

управлението на «Медицински център І – Хисар» ЕООД лицето отговаря на 

следните изисквания: Не извършва от свое или от чуждо име търговски сделки; 

Не участва в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена 

отговорност; Не заема длъжност в ръководни органи на други дружества; Не е 

лишен с присъда или с административно наказание от правото да заема 

материално отчетническа длъжност до изтичането на срока на наказанието; Не 

е управител, контрольор, член на изпълнителни или контролни органи на друго 

общинско еднолично търговско дружество; Не е народен представител, 

общински съветник, кмет на община, кмет на район или кметство, кметски 

наместник, заместник-кмет на община, секретар на община, секретар на райони;  

Бележка: Забраните, описани в т.8  се прилагат, когато се извършва 

дейност, сходна с дейността на дружеството. 

8. декларация, удостоверяваща спазване изискванията на чл. 12, т. 2, във 

връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси. 

9. програма за развитието и дейността на «Медицински център І-Хисар» 

ЕООД за тригодишен период, като същата се представи и на електронен 

носител  

Към заявлението по т. 1 кандидатът прилага два отделни плика: Плик № 

1, съдържащ документите от т. 2 до т. 9 вкл. и Плик № 2, съдържащ програмата 

по т. 10. Плик № 1 и Плик № 2 се поставят в общ запечатан плик, а заявленията 

се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване. За всяко 

подадено заявление се издава удостоверение, в която се посочват името на 

подателя, датата и часът на приемането му. 

Представената от кандидатите Програма за развитието и дейността на 

«Медицински център І-Хисар» ЕООД за тригодишен период да отговаря на 

следните изисквания: 

 анализ на здравно-демографските и здравно-икономически фактори,  

оказващи влияние върху дейността на лечебното заведение; 

 сравнителен анализ на финансово-икономическото състояние на 

лечебното заведение; 

 на база очертаното финансово-икономическо състояние, формулиране 

на основни цели и приоритети, както и конкретни задачи за развитие 

на лечебното заведение; планиране на мероприятия за постигане на 

поставените цели;  

 перспективи за развитие на лечебното заведение; 

Критерии за оценка на Програмата за развитието и дейността на 

дружеството: 

 съответствие на програмата с нормативната уредба; 



 съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното 

заведение и с предмета на дейност; 

 анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели;  

 съответствие на разработения проект с обективното състояние на 

лечебното заведение; 

 логическа структура на разработката; 

 степен на практическо прилагане на придобитите теоретични 

познания; 

До събеседване се допускат кандидатите, получили оценка на програмата, 

не по-ниска от мн.добър 4,50. 

Темите, предмет на събеседването касаят познаване и прилагане на 

нормативната уредба, свързана със здравеопазването, анализ на финансово- 

икономическото състояние на лечебното заведение, ресурсна и кадрова 

обезпеченост, основни проблеми, цели, приоритети и перспективи за развитие 

на «Медицински център І – Хисар» ЕООД, мероприятия за постигане на 

поставените цели. 

Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на следните 

критерии: 

 обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното 

заведение; 

 степен на познаване на нормативната уредба; 

 способност да се планират и вземат управленски решения; 

 административни умения, професионални и делови качества; 

 комуникативни способности и организационни способности; 

 способност за обективни преценки и представяне на адекватно 

разрешение на конкретен проблем. 

Оценката на програмата и тази от проведеното събеседване с кандидатите 

се формират по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6 

при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията се формират като 

средноаритметично от оценките, поставени от всеки член от комисията за всеки 

от посочените по-горе критерии за оценка. 

Кандидатите за участие в конкурса по т. І могат да получат информация 

относно финансово-икономическото състояние на «Медицински център І-

Хисар» ЕООД , включваща: структура, численост и щатно разписание на 

персонала, последния годишен баланс, отчет за приходите и разходите, както и 

отчета за приходите и разходите за изтеклите тримесечия на текущата 

счетоводна година и т.н. в «Медицински център І-Хисар» ЕООД, в срок до 30 

/тридесет/ дни от публикуване на обявата за конкурса в един централен и/или 

един местен вестник и в сайта на община Хисаря. 

Документите за участие в конкурса се приемат в «Информационен 

център» на община Хисаря в срок до 30 дни /включително/ от датата на 



публикуване на обявата за конкурса в един централен и/или един местен 

вестник и в сайта  на община Хисаря. 

 

ІІІ. Определя комисия за организирането и провеждането на конкурса в 

състав от 5 /пет/ души, от които поне един правоспособен юрист и един 

магистър по медицина, както следва: 

Председател: Тони Илиева – Зам. кмет на Община Хисаря; 

Секретар: Диляна Антонова – Н-к отдел „Бюджет, счетоводство, местни 

приходи“ в Община Хисаря; 

Членове: 1. адв. Евелина Божикова - юрист; 

               2. д-р Стефан Недевски – лекар, общински съветник; 

       3. Представител на РЗИ Пловдив - посочен писмено от 

директора на тази институция; 

Комисията да извърши следните действия: 

            1. да публикува обява за конкурса в един централен и/или един местен 

вестник и в сайта на община Хисаря в 14-дневен срок от издаване на заповедта 

на Кмета за назначаване на комисията; Паричните средства необходими за 

публикуване на обявата за конкурса са за сметка на бюджета на община 

Хисаря; 

            2. да организира приемането на документите, подготовката и 

провеждането на конкурса; 

            3. да разгледа постъпилите заявления, да оцени представените от 

кандидатите програми за развитието и дейността на дружеството за тригодишен 

период и да проведе събеседване с кандидатите; да класира кандидатите, 

получили средноаритметична оценка от програмата и от проведеното 

събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50. 

          4. в тридневен срок от провеждане на конкурса да изготви протокол и 

внесе в Общински съвет – Хисаря за одобрение проект за решение, с което да 

определи кандидатът, спечелил конкурса и класирането по ред на следващите 

участници. 

5. в петдневен срок от утвърждаване на решението от страна на 

Общински съвет Хисаря, да обяви класирането в сайта на община Хисаря и да 

уведоми участниците в конкурса за това. 

За участие в работата на комисията, членовете й не получават 

възнаграждение. 

При нарушение на процедурата по провеждане на конкурса участниците 

могат да подават писмени възражения до Общински съвет - Хисаря в тридневен 

срок от уведомяването им, но не по късно от 10 дни от обявяване на 

класирането на определеното за това място. 

 

 ІV. Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението на 

„Медицински център І-Хисар” ЕООД. 

 



V. Възлага на Кмета на община Хисаря, в двуседмичен срок от изтичане 

на срока по чл. 13, ал. 1 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за 

провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения 

по Закона за лечебните заведения, да сключи договор за възлагане 

управлението на «Медицински център І-Хисар» ЕООД с участника, спечелил 

конкурса по утвърдения проект.  

 

 МОТИВИ: Във връзка необходимостта да се избере нов управител на 

«Медицински център І-Хисар» ЕООД, тъй като договора за управление на д-р 

Иван Главчев е с изтекъл срок и той е подал предизвестие за прекратяването 

му. В срока на предизвестието е депозирал декларация за съгласие да продължи 

да изпълнява длъжността „управител” за срок до провеждане и финализиране 

на конкурс за избор на нов управител. Ето защо Общински съвет-Хисаря 

намира настоящето решение за целесъобразно. 

 

 
 

 

 

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Тони Илиева/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  583 

 

Взето с Протокол № 63 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 24.07.2018 год. 

 

 

 

Относно: точка „Дванадесета“ - Докладна записка относно договор за 

предоставяне на концесия от 17.10.2006 г. на УПИ I-255-парк и минерална баня 

по плана на Красновски минерални бани, община Хисаря - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 145, ал. 2, т. 3 от 

Закона за концесиите във връзка с Решение № 255 от 09.05.2018  г. на 

Пловдивски окръжен съд и чл. 15, т. 5 от Договор за предоставяне на 

концесия от 17.10.2006 год. с „Акварекс-1“ ЕООД, с поименно гласуване,  

Общински съвет гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

 1. Обявява за прекратен, по силата на закона, Договор за предоставяне на 

концесия от 17.10.2006 год. с „Акварекс-1“ ЕООД, считано от 09.05.2018 год.. 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме действия за приемане на 

изпълнените до момента строително-монтажни работи и завеждането им в 

баланса на общината като незавършено строителство с пазарна стойност на 

направените подобрения. 
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МОТИВИ: С обявяването в несъстоятелност на „Акварекс-1“ ЕООД от 

Пловдивския окръжен съд и спазване изискванията на Закона за концесиите, 

Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

 
 

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 15     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Тони Илиева/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  584 

 

Взето с Протокол № 63 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 24.07.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Тринадесета“ - Докладна записка относно 

извършване на замяна между община Хисаря  и Красимир Къртев, съгласно 

предварително съгласие по чл. 21, ал. 5 от ЗОС - докладва инж. П. Дойкова – 

кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 8 от 

Закона за общинската собственост, с поименно гласуване,  Общински съвет 

гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Да бъде извършена замяна между Община Хисаря  и Красимир  

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

Предварително съгласие по чл. 21, ал. 5 от ЗОС от 17.05.2018г., одобрено с 

Решение № 540, взето с Протокол № 60 на 22.05.2018  година от Общински 

с8ъвет-Хисаря,  в резултат на която:  

1.1. Община Хисаря прехвърля на Красимир Грозданов Къртев от гр. 

Стамболийски, ул. „Търговска” № 80 Б, собствеността си върху 287 /двеста 

осемдесет и седем/ кв.м. общинско място - част от улично пространство 

участващо в образуването на УПИ V-1185 и УПИ VI -1185, квартал 32 по 

влязъл в сила ПУП - ПРЗ  на Археологически резерват на гр. Хисаря, одобрен 

със заповед № РД-02-14-171/19.03.2007г. на Министъра на регионалното 

развитие и благоустройство,  с пазарна стойност от 50 727.25  /петдесет хиляди 

седемстотин двадесет и седем лева, двадесет и пет стотинки/   без ДДС, 
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определена от независим лицензиран оценител  „РАЙЧЕВА –ВЕДИ 

КОНСУЛТ” ЕООД. 

1.2. В замяна на прехвърленото му право на собственост Красимир 

Грозданов Къртев от гр. Стамболийски, ул. „Търговска” № 80 Б,  прехвърля в 

собственост  на община Хисаря 254 /двеста петдесет и четири/ кв.м. 

представляващи част от ПИ № 1185 по кадастралния план (КП) на гр. Хисаря, 

одобрен със Заповед № РД-02-14-2299/2000 г.,  попадащи в улична регулация  - 

улица с осови точки №№ 481 - 475 и улица с осови точки №№ 480 – 475, която 

част  е  с пазарна стойност от  44 894.50 /четиридесет и четири хиляди 

осемстотин деветдесет и четири лева и петдесет стотинки/  без ДДС, 

определена от независим лицензиран оценител  „РАЙЧЕВА –ВЕДИ 

КОНСУЛТ” ЕООД. 

1.3. За уравняване, Красимир Грозданов Къртев да заплати на Община 

Хисаря сумата от 5 832.75 /пет хиляди осемстотин тридесет  два лева, 

седемдесет и пет стотинки/ без ДДС, явяваща се разлика между пазарните 

оценки на заменяемите части от имоти, определена от независим лицензиран 

оценител  „РАЙЧЕВА –ВЕДИ КОНСУЛТ” ЕООД. 

4. Въз основа на настоящето решение,  Кметът на Общината да издаде 

заповед и сключва договор за замяната. 

 

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” - 16 

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Тони Илиева/  



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  585 

 

Взето с Протокол № 63 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 24.07.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Четиринадесета“ - Докладна записка относно 

предложение за продажба на недвижим имот: общинско жилище - частна 

общинска собственост, съгласно АОС № 49/21.07.2006 г., представляващо 

апартамент № 10, етаж 5, вх. Г, блок 9-АБ,  улица „Хайдут Генчо” № 1 , гр. 

Хисаря, състоящ се от 2 стаи, кухня, дневна и сервизни помещения  /баня и 

тоалетна/ със застроена площ от 88.00 кв.м., ведно с избено помещение с площ 

от 6.90 кв.м. и 2.655 % идеални части от общита части на сградата и правото на 

строеж върху мястото, представляващо ПИ № 134 по КП 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. 47, ал. 1, т. 3 от 

Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 55, т.1 и чл. 56, т. 1 от  

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество в община Хисаря, с поименно гласуване,  Общински съвет гр. 

Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Изважда от списъка на общински жилища, предназначени за отдаване 

под наем на физически лица за жилищни нужди, и включва в списъка на 

общински жилища, които могат да се продават на наематели, настанени в тях 

по административен ред,  имот частна общинска собственост, съгласно АОС № 

49/21.07.2006 г. представляващ :  

 апартамент № 10 /40/ , етаж 5, вх.Г, блок 9-АБ,  улица „Хайдут Генчо” № 
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1 , гр. Хисаря, състоящ се от 2 стаи, кухня, дневна и сервизни помещения  

/баня и тоалетна/ със застроена площ от 88.00 кв.м., ведно с избено 

помещение с площ от 6.90 кв.м. и 2.655 % /две шест пет пет/ идеални 

части от общите части на сградата, и правото на строеж върху мястото, 

представляващо ПИ № 134 по КП на гр. Хисаря,  частна общинска 

собственост, съгласно АОС № 49/21.07.2006 г. 

2. Определя за купувач на апартамент № 10 /40/ , етаж 5, вх.Г, блок 9-АБ,  

улица „Хайдут Генчо” № 1 , гр. Хисаря, състоящ се от 2 стаи, кухня, дневна и 

сервизни помещения  /баня и тоалетна/ със застроена площ от 88.00 кв.м., ведно 

с избено помещение с площ от 6.90 кв.м. и 2.655 % /две шест пет пет/ идеални 

части от общите части на сградата, и правото на строеж върху мястото, 

представляващо ПИ № 134 по КП на гр. Хисаря, Таня Илиева Лазарова, ЕГН 

5708224634, с постоянене адрес: гр.Хисаря, обл. Пловдив, община Хисаря, ул. 

„Хайдут Генчо” № 1, бл.9, вх.Г, ет.5, ап. 10., настанена в него под наем по 

административен ред. 

3. Определя цена за продажба на имота по т. 1 - 33 300.00 / тридест и три 

хиляди и триста/ лева въз основа на  изготвената от „ПЛОВДИВИНВЕСТ -21” 

АД експертна оценка за определяне на справедлива пазарна стойност .  

4. Възлага на Кмета на община Хисаря да издаде заповед, в която да се 

посочи: вида и административния адрес на жилището, лицето определено за 

купувач, продажната цена, определена с настоящото решение, другите 

дължими плащания, както и начина и срока за плащане.     

 

МОТИВИ: Желаещата да закупи общинското жилище отговаря на 

условията на чл. 59, ал. 1 от Наредбата за закупуване на общинско жилище, в 

което е настанена. Общински съвет Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 

 

 

 

 
 

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – 5 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Тони Илиева/  



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  586 

 

Взето с Протокол № 63 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 24.07.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Петнадесета“ - Докладна записка относно 

актуализация на Годишната програма на община Хисаря за управление и 

разпореждане с общинската собственост за 2018 год. - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

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

чл.8, ал.9 т.2 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, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала 

на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за публично-

частно партньорство или за предоставяне на концесия“; точка ІІ.1. „Описание на 

имотите, които общината има намерение да предложи за  предоставяне под наем“, 

подточка ІІ.1.1. „Имоти в регулация“, включва: 

 

Помещение     площ/кв.м   дейност            

Село Красново 

1.Помещение на първи /партерен/              82.00                     кафе - аперитив 

етаж в читалище 

  

точка ІІ.2. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи 
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за  продажба“, подточка ІІ.2.1. „Имоти в регулация“, включва: 

 

№  Описание на имота Местонахождение Площ/кв.м. 

1. ПИ №1591 кв.70 по КРП на  

гр. Хисаря, кв. Момина 

баня 

      квартал. Момина баня      827.00 

 

МОТИВИ: Във връзка с проявен интерес за закупуване на ПИ № 1591, 

кв.70 по КРП на гр.Хисаря  кв. Момина баня, както и интерес, за наемане на 

общински имот в с. Красново – кафе на първи /партерен/ етаж в читалище, 

Общински съвет Хисаря, намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 
 

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – 1 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Тони Илиева/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  587 

 

Взето с Протокол № 63 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 24.07.2018 год. 

 

 

 

Относно: точка „Шестнадесета“ - Докладна записка относно Заявление 

вх. № 26-00-647/15.06.2018 г. от „ДТ ИНВЕСТМЪНТС“ ООД, гр. Пловдив, за 

разрешаване на изработване на Проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 125043, местност 

„Поленака“ по КВС 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, чл. 124а, ал. 1, 124б, 

ал. 1 и чл. 125 от Закона за устройство на територията, 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 изработване на проект на ПУП-ПРЗ за ПИ 125043, местност „Поленака“ по 

КВС на с. Красново, Община Хисаря, с промяна на предназначението за 

„Жилищно строителство и обществено обслужващи дейности”; 

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

на ПУП-ПРЗ за ПИ 125043, местност „Поленака“ по КВС на с. Красново, 

Община Хисаря с промяна на предназначението за „Жилищно строителство и 

обществено обслужващи дейности”. 
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МОТИВИ: Във връзка с възникнало инвестиционно намерение, 

Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 
 

 

 

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Тони Илиева/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  588 

 

Взето с Протокол № 63 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 24.07.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Седемнадесета“ - Докладна записка относно служебна 

преписка - Проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ I-Парк и техническа инфраструктура кв. 

91 по плана на гр. Хисаря (парк „Момина баня”) за определяне на застрояване 

на открити обекти за спортни и културни развлечения и забави - докладва инж. 

П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 9 от 

Закона за устройство на територията, Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И :  

 

Приема на основание чл. 62, ал. 9 от ЗУТ, във връзка Решение № 555, взето 

с Протокол № 61/19.06.2018 г. от Общински съвет гр. Хисаря, Проект за 

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

Хисаря (парк „Момина баня”) за определяне на 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, с градоустройствени показатели за зона Оз със запазване на 

съществуващото застрояване, по червени пунктирани линии и котировки в 

черно, плътни червени контури и щриховки за зоните по чл. 32 от Наредба № 7 

от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните 

видове територии и устройствени зони и действащата нормативна уредба, на 

приложения проект.                                                                        
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МОТИВИ: Във връзка с изпълнение на Решение № 555, взето с Протокол 

№ 61/19.06.2018 год. от Общински съвет гр. Хисаря, Общински съвет Хисаря 

намира решението е целесъобразно. 

 

 

 

 
 

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Тони Илиева/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  589 

 

Взето с Протокол № 63 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 24.07.2018 год. 

 

 

 

Относно: точка „Осемнадесета“ - Докладна записка относно одобряване 

на ПУП-Парцеларен план за трасе за външно електрозахранване за 

Компостираща инсталация за зелени и/или биоразградими отпадъци - докладва 

инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

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

Закона за устройство на територията, Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И :  

 

Одобрява ПУП-Парцеларен план на трасе за външно електрозахранване 

за Площадка за компостираща инсталация за зелени и/или биоразградими 

отпадъци в ПИ № 000274 и част от ПИ 158023 по КВС на с. Михилци, Община 

Хисаря, преминаващо през общински имоти 000260 – пасище, мера землище и 

304008 – полски път, землище с. Михилци, Община Хисаря, по червените линии 

за трасето и червените пунктири за сервитута на приложения проект. 
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МОТИВИ: За изпълнение на Решение № 272, вз0ето с Протокол № 

30/21.02.2017 год. от Общински съвет гр. Хисаря, Общински съвет Хисаря 

намира решението е целесъобразно. 

 

 

 

 

 

 

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Тони Илиева/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  590 

 

Взето с Протокол № 63 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 24.07.2018 год. 

 

 

 

Относно: точка „Деветнадесета“ - Докладна записка относно 

одобряване 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. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 2 от 

Закона за устройство на територията, Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И :  

 

Одобрява ПУП-Парцеларен план на трасе за довеждащ водопровод за 

Площадка за компостираща инсталация за зелени и/или биоразградими отпадъци 

в ПИ № 000274 и част от ПИ 158023 по КВС на с. Михилци, Община Хисаря, 

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

землище с. Михилци, Община  Хисаря, по зелените линии за трасето и сините 

пунктири за сервитута на приложения проект. 
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МОТИВИ: За изпълнение на Решение № 272, взето с Протокол № 

30/21.02.2017 год. от Общински съвет гр. Хисаря, Общински съвет Хисаря 

намира решението е целесъобразно 

 

 

 

 

 

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Тони Илиева/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  591 

 

Взето с Протокол № 63 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 24.07.2018 год. 

 

 

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

разходваните средства за командировка на Кмета на община Хисаря за второто 

тримесечие на 2018 г. (от 01.04.2018 г. до 30.06.2018 г.) - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

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

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

Общински съвет гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема отчета за разходваните средства за командировки в страната 

на Кмета на Община Хисаря за периода от 01.04.2018 г. до 30.06.2018 г., както 

следва: 

м. Април      .. 0.. лв. 

м. Май      ..0  лв. 

 м. Юни          ..0.. лв. 

 Всичко:           ..0.. лв. 

 

 2. Приема отчета за разходваните средства за командировки в чужбина 

на Кмета на Община Хисаря за периода от 01.04.2018 г. до 30.06.2018 г., както 

следва: 

 м. Април      .. 0.. лв. 

м. Май      ..0  лв. 

 м. Юни          ..0.. лв. 

 Всичко:                        ..0.. лв. 
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МОТИВИ: С оглед упражняването на контрол върху извършените от 

Кмета на общината разходи за командировки за периода от 01.04.2018 г. до 

30.06.2018 г. в изпълнение на нормативните изисквания, Общински съвет-

Хисаря намира решението за целесъобразно.    

  

 

 

 
 

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Тони Илиева/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  592 

 

Взето с Протокол № 63 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 24.07.2018 год. 

 

 

 

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

откриване процедура за учредяване на Организация за управление на 

Туристически район „Долина на розите“  - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 

община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 22,  , с поименно 

гласуване,  Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие за участие и членство на община Хисаря в Организация 

за управление на туристическия регион „Долина на розите“. 

2. Упълномощава Кмета на община Хисаря, Г-жа Пенка  Дойкова  да 

представлява община Хисаря  в Организацията за управление на туристически 

район  „Долина на розите“. 

 

 

МОТИВИ: С цел осъществяване на регионален маркетинг и реклама за 

развитие на конкурентоспособен туризъм, провеждане на регионализирана 

туристическа политика, съобразена с териториалните особености и успешно 

mailto:obstina@hisar.bg


промотиране, както на вътрешния, така и на международния пазар, Общински 

съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

 
 

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Тони Илиева/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

 

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  593 

 

Взето с Протокол № 63 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 24.07.2018 год. 

 

 

 

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

вх. № 26-00-647796/18.07.2018 г. от „ИВИРА ИНВЕСТ“ ЕООД ЕИК 130494773, 

за разрешаване на изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 299009, местност 

„Кошовица“, землище с. Старосел, Община Хисаря  за промяна 

предназначението за производствена и складова дейност (дестилерия за 

етерично-маслени култури) - 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 Закона за устройство на територията, 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 изработване на проект на ПУП-ПРЗ за ПИ 299009, местност „Кошовица“ 

землище с. Старосел, Община Хисаря, за промяна на предназначението за 

производствена и складова дейност за (дестилерия за етерично-маслени култури) 

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

на ПУП-ПРЗ за ПИ 299009, местност „Кошовица“ землище с. Старосел, Община 

Хисаря, за промяна на предназначението за производствена и складова дейност 

за (дестилерия за етерично-маслени култури) със свободно застрояване, зона Пп, 

застрояване за сгради да бъде до 10 м и до 3 етажа, за съоръжения до 15 м, Кинт. 

до 2.5, плътност до 80%, озеленяване мин. 20%. 
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МОТИВИ: Във връзка с възникнало инвестиционно намерение, 

Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

 

 
 

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Тони Илиева/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  594 

 

Взето с Протокол № 63 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 24.07.2018 год. 

 

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

Заявление вх. № 94-00-В-218(4)/17.07.2018 г. от Весела Мариян Стефанова за 

разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ 016318, м. Ковачевица-03 по 

КВС на 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 Закона за устройство на територията, 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 № 016318, м. „Ковачевица-03”, землище гр. 

Хисаря, кв. Веригово за образуване на нов УПИ 016318-за жилищно застрояване. 

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

на ПУП-ПРЗ за ПИ № 016318, м. „Ковачевица-03”, землище гр. Хисаря, кв. 

Веригово за образуване на нов УПИ 016318-за жилищно застрояване. 

МОТИВИ: Във връзка с възникнало инвестиционно намерение, 

Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 
 

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – 1 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:   /Тони Илиева/ 
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     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  595 

 

Взето с Протокол № 63 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 24.07.2018 год. 

 

 

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

Заявление вх. № 91-00-26/05.02.2018, допълнено със заявление вх. № 91-00-

26(2)/25.06.2018 г. и зявление вх. № 91-00-26(3)/16.07.2018 г. от Генка Стоилова 

Филчева, Стоил Иванов Делибосов и др. за разрешаване изработване на проект 

за изменение на ПУП-ПРЗ поземлени имоти №№ 4074, 4075, 4078 и 4079 в кв. 36 

и кв. 40 по плана на гр. Хисаря - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община 

Хисаря. 

 

 

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

Закона за устройство на територията и становището на ПК по устройство на 

територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда Общински съвет 

гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И :  

 

Отлага за доуточняване Докладната относно Заявление вх. № 91-00-

26/05.02.2018, допълнено със заявление вх. № 91-00-26(2)/25.06.2018 г. и 

зявление вх. № 91-00-26(3)/16.07.2018 г. от Генка Стоилова Филчева, Стоил 

Иванов Делибосов и др. за разрешаване изработване на проект за изменение на 

ПУП-ПРЗ поземлени имоти №№ 4074, 4075, 4078 и 4079 в кв. 36 и кв. 40 по 

плана на гр. Хисаря 
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МОТИВИ: Относно възникналата необходимост за доуточняване на 

докладната записка, Общински съвет-Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 

 

 

 

 
 

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

Присъствали - 16      - “против” - няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:  

      /Тони Илиева/  

 


