
     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 

 

           № 609 

 

Взето с Протокол № 65 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.09.2018 год. 

 

 

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

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет Хисаря, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация приет с Решение  № 18, Протокол № 6 

/22.12.2015 г., изменен и допълнен с Решение № 502, Протокол № 58/17.04.2018 

г. - 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 и 

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

Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет Хисаря, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, както следва: 

 

§ 1. Изменя текста на чл. 17, ал. 1, т. 10, -  

„командирова кмета на Община Хисаря, кметовете на кметства, общински 

съветници в чужбина; разрешава ползването на отпуски от кмета на Община 

Хисаря съгласно Кодекса на труда“,  

като на негово място се записва следния текст:  
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„Издаването на заповедите за командировки или специализации в чужбина на 

кметовете на общини, кметовете на райони и кметовете на кметства, за 

председателите и заместник  - председателите на общинските съвети, за 

общинските съветници и за кметските наместници  се извършва съгласно реда 

определен с Наредбата за служебните командировки и специализации в 

чужбина / приета с ПМС №115/03.06.2004г./“. 
 
§ 2.  Изменя текста на чл. 7, ал. 2 – 

 „Заседанията на Общинският съвет са законни, ако присъстват повече от 

половината от общия брой на общинските съветници”,  

като на негово място се записва следния текст:  

„Заседанията на Общинския съвет са законни, ако присъстват повече от 

половината от общия брой на съветниците. Повече от половината от общия 

брой на съветниците е налице, когато броят на присъстващите на заседанието 

общински съветници е по-голям от останалата част от общия брой на 

съветниците.“ 

 

§3. Изменя текста на чл. 7, ал. 3 –  

„Решенията на Общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство 

повече от половината от присъстващите съветници. Съветът може да реши 

гласуването да бъде и тайно“  

като на негово място се записва следния текст:  

„Решенията на Общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство 

повече от половината от присъстващите съветници. Решенията са приети с 

мнозинство повече от половината от присъстващите съветници, когато броят на 

гласувалите "за" общински съветници е по-голям от останалата част от 

присъстващите на заседанието съветници. Съветът може да реши гласуването 

да бъде и тайно.“ 

 

§4. Изменя текста на чл. 7, ал. 4  -  

„Решенията на Общинския съвет по чл. 3, ал. 1, т. 1,2,3,5,6,7,8,9,15,16 и 20 от 

настоящия Правилник се вземат с мнозинство повече от половината от общия 

брой на съветниците.“, като на негово място се записва следния текст:  

Решенията на Общинския съвет по чл.3, ал.1 т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 14, 17 и 20 и по 

чл. 21а,  ал. 3 от настоящия Правилник се вземат с мнозинство повече от 

половината от общия брой на съветниците.“ 
 
§5. Изменя текста на чл. 31, ал. 1 –  

„Председателите на комисии обявяват часа и мястото на заседанията им не по-
късно от     3 /три/  дни от заседанието на съответната комисия. Всички членове 
на комисията се уведомяват по телефона, писмено, факс или e-mаil. В по-горе 
посочения срок на членовете на комисията се предоставят материалите за 
заседанието“,  
като на негово място се записва следния текст:   

„Председателите на комисии обявяват часа и мястото на заседанията им 
не по-късно от 3 дни от заседанието на съответната комисия. Всички членове на 



комисията се уведомяват по телефона, писмено, факс или e-mаil. Информация 
за провеждането на заседанията се публикува в същия срок и на интернет 
страницата на общината. В същия срок на членовете на комисията се 
предоставят материалите за заседанието.“ 

 
§6. Изменя текста на чл. 37, ал. 3 -   

„При събития, за които се налага спешно свикване на Общинския съвет, се 
насрочва извънредно заседание. на което се обсъжда само събитието, по повод 
на което се провежда заседанието.“, 
като на негово място се записва следния текст: 
„При събития, за които се налага спешно свикване на Общинския съвет, се 
насрочва извънредно заседание. С уведомяването на общинските съветници за 
предстоящото извънредно заседание задължително им се предоставя  и дневния 
ред за същото.“ 

 

§7. Изменя текста на чл. 42, ал. 3 –  

„В изключителни случаи председателят може да предложи промяна в дневния 

ред в началото на заседанието по искане на кмета или на общински съветници, 

ако намери тяхното искане за основателно. В случай, че няма готовност по 

дадена точка от дневния ред, председателят я отлага за по-късен час на същото 

заседание или за друго заседание от същата програма.“,  

като на негово място се записва следния текст:  

„Председателят може да предложи промяна в дневния ред в началото на 

заседанието по искане на кмета или на общински съветници, ако намери 

тяхното искане за основателно. В случай, че няма готовност по дадена точка от 

дневния ред, председателят я отлага за по-късен час на същото заседание или за 

друго заседание от същата програма.” 

 

§8. Изменя текста на чл. 91, ал. 4 –  

“При неизпълнение на задълженията си по чл. 89 от Правилника, от 

възнаграждението на съветника се удържат средства в размер определен в 

настоящия Правилник.  

1. Процента, който се удържа от общинските съветници не изпълняващи 

задълженията си се определя от Председателски съвет: председателя, 

председателите на постоянните комисии на общинския съвет, председателите 

на политическите представителните групи.“ 

като на негово място се записва следния текст: 

„При неизпълнение на задълженията си по чл. 89 от Правилника, от 

брутното възнаграждение на съветника се удържат средства в размер на:  

- 30% при неучастие в заседание на Общински съвет 

- 20%  при неучастие в заседание на комисия 

1. Удръжките се правят след мотивирано предложение на Председателя 

на съответната Постоянна комисия.“ 

 

2. Възлага на Председателя на Общинския съвет да предприеме 

необходимите мерки за прилагане на Правилника.    



 

МОТИВИ: За отстраняване на незаконосъобразните текстове, 

констатирани от Окръжна прокуратура-Пловдив в Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет Хисаря, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и настъпилите промени в 

ЗМСМА, 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 

 

           №  610 

 

Взето с Протокол № 65 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.09.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Втора“ - Докладна записка относно Отчет на бюджета 

на Община Хисаря за 2017 г., Отчет на сметките за средства от ЕС за 2017 г., 

Отчет на инвестиционната програма на община Хисаря за 2017 г. и Годишен 

отчет за състоянието на дълга на община Хисаря за 2017 г. - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

На основание и чл. 21, ал. 1, т. 6, и ал. 2, във връзка с чл. 52, ал. 1 от 

ЗМСМА; чл. 9 от Закона за общинския дълг; чл. 140 от Закона за 

публичните финанси, указанията дадени с ФО-1/ 09.01.2018 г., Наредба 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 приета с Решение № 461/21.01.2014 г. на ОбС и 

чл. 14, ал. 6 от Правилника за организацията, устройството и дейността на 

Общинско предприятие „Общинско горско стопанство – Хисаря”, с 

поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема одитирания Отчет на бюджета на Община Хисаря към 

31.12.2017 г., съгласно приложения № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.  

2. Приема годишния отчет за състоянието на дълга на Община Хисаря 

към 31.12.2017 г. съгласно Приложение № 18 „Приложение № 17 към ФО-

1/09.01.2018 г.” и Приложения № 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24; и Дълга на лицата 

по чл.8а от ЗОД съгласно буква «В» и «Г» от Приложение № 17 към ФО-

1/09.01.2018 г.  
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3. Приема Отчет на приходите и разходите на ОП "Общинско горско 

стопанство - Хисаря" за 2017 г., съгласно Приложение № 25. 

 

МОТИВИ: Настоящото решение е в изпълнение разпоредбите на Закона 

за публичните финанси, уреждащ процедурата по приемане на отчета за 

изпълнение на общинския бюджет  и участието на местната общност в този 

процес. Ето защо 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 

 

           №  611 

 

Взето с Протокол № 65 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.09.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Трета“ - Докладна записка относно Актуализирана 

тригодишна бюджетна прогноза за периода 2019 - 2021 г. на постъпленията от 

местни приходи и на разходите за местни дейности - докладва инж. П. Дойкова 

– кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6,  т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 83, ал.,2 от 

Закона за публичните финанси  и  чл. 27, ал. 2 и ал. 3 от Наредба на ОбС за 

условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за 

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

бюджета на Община Хисаря приета с Решение № 461/21.01.2014 г., изм. и 

доп. с Решение № 198/18.10.2016 г. на ОбС, във връзка с разпоредбите на 

РМС № 51 от 31 Януари 2018 г. за бюджетната процедура за 2019 г. и писмо 

БЮ- 4 от 23 Август 2018 г. на Министерство на финансите, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Одобрява бюджетна прогноза за периода 2019 -2021 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на 

община Хисаря съгласно Приложение № 8 към БЮ- 4 от 23 Август 2018 г. на 

Министерство на финансите. 

2. Одобрява Прогнозата на показателите за поети ангажименти и за 

задължения за разходи за периода 2019 – 2021 г. на Община Хисаря съгласно 

Приложение № 1а към БЮ- 4 от 23 Август 2018 г. на Министерство на 

финансите. 
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3. Одобрява Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов) и 

разходите за лихви по него за периода 2019 – 2021 г. Община Хисаря съгласно 

Приложение № 6г към БЮ - 4 от 23 Август 2018 г.  на Министерство на 

финансите. 

4. Одобрява Справка от ефекта от увеличението на минималната работна 

заплата за периода 2019 – 2021 г. за делегираните от държавата дейности, 

финансирани чрез бюджета на община Хисаря, съгласно Приложение № 7в към 

БЮ- 4 от 23 Август 2018 г. на Министерство на финансите. 

5. Одобрява Справка за приходите от концессии по бюджета на общината 

за периода 2018-2021 г., съгласно Приложение № 8а към БЮ БЮ- 4 от 23 

Август 2018 г. на Министерство на финансите. 

 

МОТИВИ: Във връзка с основните принципни насоки и указания, 

съгласно БЮ-4 от 23 август 2018 г. на Министерство на финансите за 

подготовката и представянето на актуализираните бюджетни прогнози за 2018-

2021 година, Общинският 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 

 

           №  612 

 

Взето с Протокол № 65 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.09.2018 год. 

 

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

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

връзка с Пловдив – Европейска столица на културата - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

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

Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема информацията за участието на община Хисаря в мероприятията 

на гр. Пловдив през 2019 год. във връзка с Пловдив – Европейска столица на 

културата. 

 

МОТИВИ: Във връзка с придобиване яснота за подкрепените проекти от 

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

връзка с Пловдив – Европейска столица на културата, Общинският 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/  
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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 

 

           № 613 

 

Взето с Протокол № 65 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.09.2018 год. 

 

 

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

постъпилите жалби и сигнали в община Хисаря и работата по тяхното решаване 

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

 

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

Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема информацията Информацията за постъпилите жалби и сигнали в 

община Хисаря и работата по тяхното решаване. 

 

МОТИВИ: С оглед осъществяване на контрол върху работата на 

Общинската администрация и решаването на въпросите, поставени пред нея, 

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/  
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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 

 

           №  614 

 

Взето с Протокол № 65 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.09.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Шеста“ - Докладна записка относно  

Предоставяне под наем имот № 046035, землище гр. Хисаря, по реда на чл. 

26а, ал. 6 от ЗСПЗЗ - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 6, т. 2 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Общински съвет Хисаря дава съгласие да се отдадат под наем имот № 

046035, землище гр. Хисаря, местност „Вранъкови исаци”, площ 0.477 дка. с 

нтп – нива, Х категория, за който е съставен акт за частна общинска 

собственост № 1298/06.08.2018г. 

 2. Съгласно чл. 24а, ал.  6, т.  2 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, имота по т. 1 да се отдаде под наем като нива, за 

отглеждане на едногодишни полски култури, без търг или конкурс на 

Стайко Неделев Чавгов, от гр. Хисаря, ул. „Радецки” № 10, при следните 

условия: 

- Срок да договора – 10 (десет) стопански години; 

 - Годишна наемна цена  - 20.00 ( двадесет) лева; 

- При предявени и доказани реституционни претенции с влязло в 

сила съдебно решение и решение на Общинска служба по земеделие –

Хисаря, по отношение на имот от договора, действието на договора за 

имота се прекратява, без право на обезщетение от страна на наемателя. 

 3.  Възлага на Кмета на Община Хисаря да  подпише договор за наем  със 

Стайко Неделев Чавгов, при условията на точка 2 от настоящето решение. 
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МОТИВИ: За последните две години за имота, който е земеделска земя 

по чл. 19 от ЗСПЗЗ и за който е съставен акт за частна общинска собственост № 

1298/06.08.2018 г., няма изявено желание и няма регистрирани  договори за 

наем. При предявени и доказани реституционни претенции с влязло в сила 

съдебно решение и решение на Общинска служба по земеделие –Хисаря, по 

отношение на имота, действието на договора за имота се прекратява, без право 

на обезщетение от страна на наемателя. 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 

 

           №  615 

 

Взето с Протокол № 65 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.09.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Седма“ - Докладна записка относно Отдаване под наем 

на помещение на първи /партерен/ етаж в НЧ „Отец Паисий“  с. Красново за 

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

 

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

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

Общински съвет гр. Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем  за срок от 10 

години,  на: 

№ местонахождение и вид на 

имота  

площ кв.м. предназначение 

1. Село Красново – кафене на 

първи /партерен/ етаж в 

читалище 

82.00 Кафе-аперитив 

2. Приема и утвърждава начална тръжна цена за обекта по точка 1, 

определената с експертиза на независим лицензиран оценител на  

“ПЛОВДИВИНВЕСТ -2 1” АД, гр. Пловдив, начална месечна наемна цена  без 

ДДС, както следва: 

№ местонахождение и вид на 

имота  

площ  

кв.м. 

начална  цена в лева 

месечно без ДДС 

предназначение 

7 Село Красново – кафене на 

първи /партерен/ етаж 

вчиталище 

82.00 172.00 Кафе-аперитив 
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3. Възлага на Кмета на община Хисаря да  проведе публичния явен търг  и 

въз основа на резултатите от търга да сключи договор за наем. 

 

МОТИВИ: В изпълнение на Годишната програма на Община Хисаря за 

управление и разпореждане с общинската собственост за 2018 година, както и с 

цел осигуряване на приходи за общинския бюджет за обезпечаване 

финансирането на голяма част от общинските дейности, Общински съвет 

Хисаря намира настоящото решение за целeсъобразно. 

 

 

 

 

 
 

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

Присъствали - 16      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 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 

 

           №  616 

 

Взето с Протокол № 65 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.09.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Осма“ - Докладна записка относно Предоставяне под 

наем на „Български пощи“ ЕАД – Регионално управление „ЮЦР“-Пловдив 

помещение за пощенска станция, частна общинска собственост, с площ 17.16 

кв. м., находящо се в югозападната част на първи етаж на читалищната сграда, 

застроена в УПИ XXV – кметство и културен дом, кв. 11 по КРП на с. 

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

 

 

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

41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30  от Закона 

за пощенските, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Да се отдаде под наем за срок от 10 години, без търг или конкурс 

съгласно чл. 30 от Закона за пощенските услуги на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД 

– РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ „ЮЦР” – ПЛОВДИВ помещение за пощенска 

станция, частна общинска собственост с площ от 17.16 кв. м. находящо се в 

югозападната част на първи етаж от читалищната сграда, застроена в УПИ 

ХХV – кметство и културен дом, кв. 11 по КРП на с. Черничево, при месечна 

наемана цена от 73.00 /седемдесет и три/ лева с включен ДДС. 
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МОТИВИ: За извършване пощенски услуги, предоставяни чрез мрежа от 

пощенски станции, които включват универсални и неуниверсални пощенски 

услуги, а също така и социални услуги – изплащане на пенсии, изплащане на 

социални помощи, инкасиране на сметки и други дейности и услуги на 

населението, 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 

 

           №  617 

 

Взето с Протокол № 65 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.09.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Девета“ - Докладна записка относно Приемане и 

утвърждаване начална тръжна цена за продажба на ПИ № 1591, кв. 70 по КРП 

на гр. Хисаря, квартал Момина баня - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 

община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, 

ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 от 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

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

Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Да се проведе публичен явен търг за продажба на: ПИ № 1591, кв.70 

по КРП на гр. Хисаря, квартал Момина баня, с площ 827.00 кв .м. частна 

общинска собственост, съгласно АОС № 1296/03.07.2018 г. 

2. Определя начална тръжна цена за имота по т.1, въз основа на пазарна 

оценка на лицензиран оценител на „ ПЛОВДИВИНВЕСТ -21 ” АД   и чл. 45, ал. 

1 от ЗДДС в размер на  33 080.00 ( тридесет и три хиляди и осемдесет) лева 

без ДДС . 

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

явен търг за продажба на имота по т.1 и да сключи договор за продажба  с 

лицето спечелило търга. 
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МОТИВИ: Във връзка със заявен интерес за закупуване поземления 

имот, както и с цел осигуряване на приходи за общинския бюджет за 

обезпечаване финансирането на голяма част от общинските дейности, 

Общински съвет Хисаря намира настоящото решение за целeсъобразно. 

 

 

 

 

 
 

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

Присъствали - 16      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 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 

 

           №  618 

 

Взето с Протокол № 65 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.09.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Десета“ - Докладна записка относно Предоставяне под 

наем на 5 броя имоти в землището на село Беловица, за създаване на етерично-

маслени насаждения – маслодайна роза - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 

община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.24а, ал. 6, т.2 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и направеното 

предложение за промяна на наемната цена, с поименно гласуване, Общински 

съвет гр. Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Общински съвет Хисаря дава съгласие да се отдадат под наем: 

1.1. Имот № 023013 с площ от 1.691 дка, нтп – нива, II кат., местност 

„Гюла”, землище Беловица - частна общинска собственост съгласно АОС № 

909/09.03.2017 г. 

1.2. Имот № 023016 с площ от 0.516 дка, нтп – нива, II кат., местност 

„Гюла”, землище Беловица - частна общинска собственост съгласно АОС № 

910/09.03.2017 г. 

1.3.  Имот № 023025 с площ от 1.299 дка, нтп – нива, II кат., местност 

„Геренска река”, землище Беловица - частна общинска собственост съгласно 

АОС № 911/09.03.2017 г. 

1.4. Имот № 023028 с площ от 2.439 дка, нтп – нива, II кат., местност 

„Геренска река”, землище Беловица - частна общинска собственост съгласно 

АОС № 912/09.03.2017 г. 
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1.5. Имот № 023036 с площ от 1.726 дка, нтп – нива, II кат., местност 

„Геренска река”, землище Беловица - частна общинска собственост съгласно 

АОС № 913/09.03.2017 г. 

 2. Съгласно чл. 24а, ал. 6, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, имотите по т. 1 да се отдадат под наем без търг или конкурс 

на ВЕНКО ДИМИТРОВ БАЛТАДЖИЕВ  с ЕГН 7103063544   и постоянене 

адрес: област Пазарджик, община Велинград, гр. Велинград, ул. „Стойо 

Калпазанов” № 2, за създаване и отглеждане на етерично-маслени  

насаждения - маслодайна роза , при следните условия: 

- Срок да договора – 10 (десет) стопански години; 

 - Завишава годишната наемна цена за  имотите по точка 1 с обща площ от 

7.671 дка - от 322.00 (триста двадесет и два) лева на 400 (четиристотин) лева; 

- При предявени и доказани реституционни претенции с влязло в сила 

съдебно решение и решение на Общинска служба по земеделие –Хисаря, по 

отношение на имотите от договора, действието на договора за имотите се 

прекратява, без право на обезщетение от страна на наемателя. 

 3.  Възлага на Кмета на Община Хисаря да  подпише договор за наем  с 

Венко Балтаджиев, при условията на точка 2 от настоящето решение. 
  

МОТИВИ: За последните две години за имотите, които са земи по чл. 19 

от ЗСПЗЗ,   няма изявено желание и няма регистрирани  договори за наем. 

Превърнали са се в ливади на места  обрасли с храсти. При предявени и 

доказани реституционни претенции с влязло в сила съдебно решение и решение 

на Общинска служба по земеделие –Хисаря, по отношение на имотите, 

действието на договора за тях ще се прекратява, без право на обезщетение от 

страна на наемателя. 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 

 

           №  619 

 

Взето с Протокол № 65 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.09.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Единадесета“ - Докладна записка относно Стопанисване 

и управление на баня „Красновски бани” с Красново и баня „Русалка” /Кюпчез/ 

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

 

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

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Минералната баня „Красновски бани“ с. Красново да се стопанисва от 

община Хисаря, като се назначат две бройки за обслужване на банята. 

 

МОТИВИ: Предвид необходимостта от отваряне на минералната баня  

„Красновски бани“ с. Красново за ползване на населението, 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/  
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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 

 

           №   620 

 

Взето с Протокол № 65 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.09.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Дванадесета“ - Докладна записка относно Разрешение 

за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-834 и УПИ I-

839, кв. 18 по плана на Археологически резерват гр. Хисаря - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, 

т. 6 от Закона за устройство на територията, с поименно гласуване, 

Общински съвет гр. Хисаря 

       Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-834 и  УПИ I-839 и 

РУП за УПИ III-834, кв. 18 по плана на Археологически резерват гр. Хисаря, 

съгласно скица-предложение, внесена със Заявление вх. № 94-00-Д-

189/23.07.2018 г. от Дафинка Асенова Дойчева. 

2. На основание чл. 134, ал. 8 от ЗУТ предложението да се изпрати до 

Министерство на образованието и науката за писмено съгласие на Министъра 

на образованието и науката. 

3. Упълномощава Кмета на община Хисаря да проведе разговори със 

собственика на ПИ № 834 за евентуално изкупуване на частта от имота с площ 

149.56 кв. м., за която се предлага да се замени с част от общински имот УПИ I-

839, кв. 18 по плана на Археологически резерват гр. Хисаря ( в скицата-

предложение частта от имота е щрихована). 
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МОТИВИ: Съгласието на Общинския съвет е наложително, тъй като 

исканото изменение засяга УПИ I-839, кв. 18 по плана на Археологически 

резерват гр. Хисаря – публична общинска собственост, по различен начин от 

предложения през август 2017 г. , за което е взето Решение № 351, взето с 

Протокол № 38/18.07.2017 г. Общински съвет гр. Хисаря.  Общински съвет-

Хисаря, намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 
 

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

Присъствали - 16      - “против” – 1 

Гласували - 16     - “въздържали се” – 2 

 

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 

 

           №  621 

 

Взето с Протокол № 65 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.09.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Тринадесета“ - Докладна записка относно 

Утвърждаване на две паралелки под норматив в 8-ми клас за учебната 

2018/2019 год. в СУ „Христо Смирненски“ гр. Хисаря - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря 

 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 68 от Наредбата  

за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Утвърждава паралелки под норматив на основание чл. 68, ал. 2 от 

Наредбата  за финансирането на институциите в системата на предучилищното 

и училищното образование, както следва: 

 СУ „Христо Смирненски“ гр. Хисаря – 2 паралелки 

 VІІІ а клас – 16 ученици; 

 VІІІ б клас – 12 ученици. 

2. Дава съгласие за дофинансиране на СУ „Христо Смирненски” гр. 

Хисаря, по реда на основание чл. 68, ал. 4 , т. 2 от Наредба  за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование,  в 

размер на от 2670 лева за учебната 2018/19 година.  
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МОТИВИ: Във връзка с реализиране на общинската образователна 

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 

 

           №  622 

 

Взето с Протокол № 66 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 25.09.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Първа“ - Докладна записка относно Връщане за ново 

обсъждане и частична отмяна на Решение № 604, взето с Протокол № 

64/30.08.2018 год. - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

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

ЗМСМА и  § 33 от Заключителните разпоредби на Закон за изменение и 

допълнение на Закона за водите (обн. ДВ, бр.55 от 03.07.2018 г.) и чл. 60 от 

АПК, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Изменя т. 1 от свае Решение № Решение № 604, взето с Протокол № 

64/30.08.2018 год., да се чете, както следва:  „Дава съгласие Община Хисаря да 

прехвърли на Държавата безвъзмездно имоти – публична общинска 

собственост, с начин на трайно ползване: язовири, водоеми, изкуствени водни 

площи, съгласно Приложение № 1 с изваждане от списъка на следните язовири: 

„Дюлите“ землище Хисаря и язовир „Кавака“ землище с. Паничери“. 

 

МОТИВИ: Поддържането и ремонта на язовирите са непосилни за 

общината, а ако се поддържат и експлоатират от държавата чрез Държавно 
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предприятие „Управление и стопанисване на язовири", ще може да се 

обезпечи в по-голяма степен безопасността на населението и 

инфраструктурата в застрашените от язовирите зони, Общински съвет Хисаря 

намира решението за целесъобразно.  

 

 

 

 
 

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

Присъствали - 13      - “против” – няма 

Гласували - 13     - “въздържали се” – 2 

 

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 

 

           №  623 

 

Взето с Протокол № 66 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 25.09.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Втора“ - Докладна записка относно Изпълнение на 

приетия с Решение № 581, взето с Протокол № 63 годишен план за ползване на 

дървесина от горски територии, собственост на община Хисаря  за сечи от 

Лесофонд 2018 г., по реда и условията на чл. 5 от Наредба № 8 от 05.08.2011 г. 

за сечите в горите - 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. 46, 

ал. 1 и във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1 от „Наредба за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти”, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1.Възлага на Кмета на Община Хисаря да организира процедура – ТЪРГ 

С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен по реда на 

чл.49, ал.1,т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за 

ползването на дървесина и недървесни горски продукти, наричана за краткост 

Наредбата.  
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1.1. Предмет на търга е за продажба на стояща дървесина на корен от 

подотдели 257 н; 258 м, к, у; 139 а1, ш, щ; 254 а, б, в; 255 б, г; 256 г, д, е; 257 а, 

ц; 258 д, и; 257 о, м, р; 258 л; 100 и горски територии, общинска собственост.  

1.2. Прогнозното количество дървесина по категории, сортименти и 

дървесни видове е следното: 11515 м3  

2.  Определя начална тръжна цена за продажба на стояща дървесина на 

корен в подотдели 257 н; 258 м, к, у; 139 а1, ш, щ; 254 а, б, в; 255 б, г; 256 г, д, е; 

257 а, ц; 258 д, и; 257 о, м, р; 258 л; 100 и; с общо количество 11515 м3 както 

следва: 

2.1. За иглолистна и широколистна дървесина: 

 

Обект № 

Отдел/Подотдел/Сортимент  

Разходи за 

добив на 

иглолистна 

д-на 

Продажна 

цена на 

иглолистна 

д-на 

Цена за продажба на сечище                         

/к. 3 - к.2/ на иглолистна д-на 

  лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. 

1 2 3 4 

Едра       

над 50 см 27.00 75.00 48.00 

30 - 49 см 27.00 75.00 48.00 

18 - 29 см       27.00 75.00 48.00 

Средна       

15 - 17см 27.00 65.00 38.00 

Обли греди 27.00 65.00 38.00 

Целулоза и технологична 27.00 45.00 18.00 

Дребна       

Мертеци 27.00 55.00 28.00 

Целулоза и технологична 27.00 45.00 18.00 

Дърва       

ОЗМ  27.00 55.00 28.00 

Целулоза и технологична 27.00 45.00 18.00 

дърва за огрев 27.00 45.00 18.00 

 

 

Обект № 

Отдел/Подотдел/Сортимент  

Разходи за 

добив на 

широколистна 

д-на  

Продажна 

цена на 

широколистна 

д-на 

Цена за продажба на сечище                         

/к. 3 - к. 2/ на иглолистна д-на 

  лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. 

1 2 3 4 

Едра       

над 50 см 27.00 85.00 58.00 

30 - 49 см 27.00 85.00 58.00 

18 - 29 см       27.00 85.00 58.00 



Средна       

15 - 17см 27.00 75.00 48.00 

Обли греди 27.00 75.00 48.00 

Целулоза и технологична 27.00 65.00 38.00 

Дребна       

Мертеци 27.00 70.00 43.00 

Целулоза и технологична 27.00 65.00 38.00 

Дърва       

ОЗМ  27.00 70.00 43.00 

Целулоза и технологична 27.00 65.00 38.00 

дърва за огрев 27.00 65.00 38.00 

 

2.2. Определя начална тръжна цена за продажба на стояща дървесина на 

корен за Иглолистна дървесина с влошено санитарно състояние, от санитарни и 

принудителни сечи: 

 

Обект № 

Отдел/Подотдел/Сортимент  

Разходи за 

добив на 

иглолистна 

д-на  

Продажна 

цена на 

иглолистна д-

на от 

санитарни и 

принудителни 

сечи 

Цена за продажба на сечище                         

/к. 3 - к. 2/ на иглолистна д-на 

  лв./куб.м. лв./куб.м. лв./куб.м. 

1 2 3 4 

Едра       

над 50 см 27.00 60.00 33.00 

30 - 49 см 27.00 60.00 33.00 

18 - 29 см       27.00 60.00 33.00 

Средна       

15 - 17см 27.00 55.00 28.00 

Обли греди 27.00 55.00 28.00 

Целулоза и технологична 27.00 40.00 13.00 

Дребна       

Мертеци 27.00 45.00 18.00 

Целулоза и технологична 27.00 40.00 13.00 

Дърва       

ОЗМ  27.00 45.00 18.00 

Целулоза и технологична 27.00 40.00 13.00 

дърва за огрев 27.00 40.00 13.00 

 

 

МОТИВИ: За подотделите, в които ще се провеждат санитарни и 

принудителни сечи са издадени предписания от Регионална дирекция по горите 

/РДГ/ град Пловдив. Санитарните и принудителни сечи е необходимо да се 

проведат, за да се подобри здравословното състояние и устойчивостта на 



насажденията, както и до се опазят здравите дървета от заразяване, поради 

което Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно 

 

 
 

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

Присъствали - 13      - “против” – няма 

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 

 

           №  624 

 

Взето с Протокол № 66 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 25.09.2018 год. 

 

 

 

Относно: точка „Трета“ - Докладна записка относно Конкурс за 

възлагане управлението на „Медицински център I –Хисар“ ЕООД – търговски 

дружество със 100% участие на община Хисаря - докладва Тони Илиева – зам. 

кмет на община Хисаря.  

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, 

ал. 1 т. 5 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  : 

 

Определя Иван Дончев Дончев за спечелил конкурса за избор на 

управител на „Медицински център I –Хисар“ ЕООД. 

 

 

mailto:obstina@hisar.bg


МОТИВИ: Във връзка с финализиране на конкурса за избор на нов 

управител на„Медицински център I –Хисар“ ЕООД по Решение № 582, взето с 

Протокол № 63/24.07.2018 г. от Общинския съвет, Общински съвет-Хисаря 

намира настоящето решение за целесъобразно. 

 

 

 

 

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

Присъствали - 13      - “против” – няма 

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/ 

 

 

 

 


