
     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      

Р Е Ш Е Н И Е    П р е п и с ! 

 

           №   625  

 

Взето с Протокол № 67 на извънредното заседание на Общински съвет  

гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 15.10.2018 год. 

 

Относно: точка „Първа“ - Докладна записка относно Писмо с изх. № АК-

01-213/01.10.2018 г. на Областен управител на Област Пловдив относно 

върнато за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на 

Решение № 619 прието с Протокол № 65/18.09.2018 г. на Общински съвет 

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

 

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 45, ал. 9 във връзка с чл. 45, ал. 4 от 

ЗМСМА и чл. 146, т. 2, и т. 3 от АПК, с поименно гласуване, Общински 

съвет гр. Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

 Отменя Решение № 619 прието с Протокол № 65/18.09.2018 г. на 

Общински съвет Хисаря. 

 

 МОТИВИ: Съобразявайки се със законовите изисквания и отстраняване 

незаконосъобразността на Решение № 619/18.09.2018 г., поради съществени 

противоречия между  фактически и правни основания за приемането му, които 

са довели до опорочаване на установената от закона форма, 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, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               /Петко Петров/ 
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      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

     П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №   626  

 

Взето с Протокол № 67 на извънредното заседание на Общински съвет  

гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 15.10.2018 год. 

 

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

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на 

община Хисаря, приета с Решение № 574/20.01.2011г. изменена и допълнена с 

Решение № 18/13.12.2011г., Решение № 59/21.02.2012г., Решение № 

176/11.09.2012г., Решение №  241/18.12.2012г. , Решение № 462/21.01.2014г. 

Решение №565/22.07.2014г., Решение № 625/16.12.2014г., Решения № 718 и № 

719 от 19.05.2015г., Решение № 23 от 22.12.2015г., Решение № 58 от 

19.01.2016г., Решение № 88 от 22.03.2016г., Решение 460 от 20.02.2018г., 

Решение № 478 от 06.03.2018г. - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община 

Хисаря. 

 

На основание чл. 21,  ал. 2 от ЗМСМА, във връзка  с чл. 8 и чл. 11, ал. 3 

от Закона за нормативните актове и чл.79 от АПК и представените към 

проекта мотиви, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на 

община Хисаря, приета с Решение № 574/20.01.2011г. изменена и допълнена с 

Решение № 18/13.12.2011г., Решение № 59/21.02.2012г., Решение № 

176/11.09.2012г., Решение №  241/18.12.2012г. , Решение № 462/21.01.2014г. 

Решение №565/22.07.2014г., Решение № 625/16.12.2014г., Решения № 718 и № 

719 от 19.05.2015г., Решение № 23 от 22.12.2015г., Решение № 58 от 

19.01.2016г., Решение № 88 от 22.03.2016г., Решение 460 от 20.02.2018г., 

Решение № 478 от 06.03.2018г. в следния смисъл: 
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Изменя Раздел ІІІ – Цени на други услуги на Приложение № 2, като: 

 

 1. Отменя т. 1. 

 2. Т. 13 придобива следната редакция: 

  

 Цени за услуга „ползване на минерални бани”: 

 

13.1. Цена на услуга /билет/ за ползване на баня – 3,50 лв. с ДДС 

13.2. Цена на услуга /билет/ за ползване на баня за пенсионери, инвалиди, 

деца до 6 год. и ученици срещу представени карти, издадени от ОбА и 

ученически карти –1,50 лв. с ДДС 

 13.3. Цена на услуга /билет/ за ползване на вана – 8,00 лв. с ДДС; 

 13.4. Цена на услуга /билет/ за ползване на чаршаф – 1,00 лв. с ДДС  

 

МОТИВИ:  Община Хисаря е собственик на Красновска минерална баня, 

„Момина баня”, гр. Хисаря и баня „Банче”, кв. Миромир, гр. Хисаря и в 

качеството си на собственик предоставя услугата „Ползване на минерална 

баня”. Целта е възстановяване на разходите на общината по предоставянето на 

услугата и постигане съответствие между разходите на общината по 

предоставяне на услугата и приходите от същата. Също така в действащата 

наредба липсва определен размер на цената на услугата в обект Красновска 

минерална баня.  

В Приложение № 2 от Наредба за определянето и администрирането на 

местни такси и цени на услуги на територията на Община Хисаря в Раздел III. - 

Цени за други услуги, в т. 1 са определени цени за услуги, които община 

Хисаря вече не предоставя, поради което е необходимо тяхното отпадане от 

Наредбата. 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, 

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 

 

           №   627  

 

Взето с Протокол № 67 на извънредното заседание на Общински съвет  

гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 15.10.2018 год. 

 

 

 

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

баня „Красновски бани” с. Красново, община Хисаря - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

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

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Баня „Красновски бани” с. Красново да функционира като общинска 

баня на управление и разпореждане на Кмета на община Хисаря, като обект от 

бюджетна дейност 605 „Бани и перални”. 

2. Определя численост на персонала на баня „Красновски бани” 

с.Красново – 2 /два/ щатни броя, считано от 01.11.2018г.; 

3. Цената на предоставяните услуги е съгласно Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на 

територията на община Хисаря. 

4.Променя бюджета на община Хисаря за 2018г. както следва: 

По прихода: 

§ 24-04 Нетни приходи от продажба на услуги + 3 150 лв. 

Общо приходи:      + 3 150 лв. 
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По разхода: 

Дейност 605 „Бани и перални” – местна отговорност 

§ 01 01 Възнагр.на персонала по тр. правоотн.  + 2 040 

§ 02 05 СБКО        +      61 

§ 05 00 Осигуровки       +    392 

§ 10 15 Материали       +      50 

§ 10 16 Вода, горива, енергия     +    500 

§ 10 20 Външни услуги      +      37 

§ 10 98 Други разходи       +      70 

Общо разходи:        + 3 150 

 

 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, 

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     

 

           №  628   

 

Взето с Протокол № 68 на извънредното заседание на Общински съвет  

гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 23.10.2018 год. 

 

 

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

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

община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 и 3 и чл. 

144, ал. 4 от ЗПФ, чл. 41, ал. 2 и 3 и чл. 57, ал. 2 от Наредбата 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, с поименно гласуване, 

Общински съвет гр. Хисаря 

       Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема актуализация по плана на бюджета на Община Хисаря и 

второстепенните разпоредители за 2018 г., съгласно Приложение № 1, 2, 4. 
2. Приема актуализация по плана на СЕС за 2018 г., съгласно Приложение 

№ 3. 
 
МОТИВИ: Във връзка с направения анализ на изпълнението на бюджета 

към 30.09.2018 г. и налагащото се извършване на компенсирани промени в 

частта за делегираните от държавата дейности между утвърдените показатели 

за разходите в рамките на една дейност и от една дейност в друга, при условие, 
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че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и в 

частта на местните дейности между утвърдените разходи в рамките на една 

бюджетна дейност и от една дейност в друга без да се изменя общия размер на 

разходите, Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

  
 

 

 

  

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 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     

 

           №   629  

 

Взето с Протокол № 68 на извънредното заседание на Общински съвет  

гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 23.10.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Втора“ - Докладна записка относно: Актуализирано 

разпределение на промените по бюджета на Община Хисаря и второстепенните 

разпоредители към 30.09.2018 г. - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община 

Хисаря.  

 

 

 

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

ал. 4 от ЗПФ,  чл. 41,  ал. 2 и чл. 42,  ал. 4 от Наредбата 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, с поименно гласуване, Общински съвет 

гр. Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема актуализираните промени по бюджета на Община Хисаря и 

второстепенните разпоредители към 30.09.2018 г. съгласно Приложение №  1 

(колони 1, 2, 3, 4). 
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МОТИВИ: Във връзка с направените предложения за извършване на 

промяна по бюджета на второстепенните разпоредители на делегиран бюджет 

от техните директори към 30.09.2018 год., Общинския съвет-Хисаря намира 

настоящото решение за целeсъобразно. 
  
 

 

 

  

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 17     - “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     

 

           №  630   

 

Взето с Протокол № 68 на извънредното заседание на Общински съвет  

гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 23.10.2018 год. 

 

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

разходваните средства за командировки на  Кмета на Община Хисаря за третото 

тримесечие на 2018 г. (от 01.07.2018 г. до 30.09.2018 г.) - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, 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 01.07.2018 г. до 30.09.2018 г., както 

следва: 

 м. Юли      .. 0.. лв. 

м. Август     ..0..  лв. 

 м. Септември    ..0..  лв. 

 

 Всичко:           ..0.. лв. 

 

2. Приема отчета за разходваните средства за командировки в чужбина 

на Кмета на Община Хисаря за периода от 01.07.2018 г. до 30.09.2018 г., както 

следва: 

 м. Юли      .. 0.. лв. 

м. Август      ..0.. лв. 

 м. Септември     ..0.. лв. 

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

Кмета на общината разходи за командировки към от 30.09.2018 год. в 

изпълнение на нормативните изисквания, Общински съвет-Хисаря намира 

решението за целесъобразно.    
 

 

 

  

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 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     

 

           №    631 

 

Взето с Протокол № 68 на извънредното заседание на Общински съвет  

гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 23.10.2018 год. 

 

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

общината за работа при зимни условия - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 

община Хисаря. 

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

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

 Приема  информацията за зимната подготовка на Общината за сезон 

2017-2018 год. 

 

 МОТИВИ: За добиване реална представа за готовността на Община 

Хисаря за зимния сезон на 2018-2019 г., Общински съвет-Хисаря намира 

решението за целесъобразно. 

 

 

  

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

mailto:obstina@hisar.bg


     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

     П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           №    632 

 

Взето с Протокол № 68 на извънредното заседание на Общински съвет  

гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 23.10.2018 год. 

 

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

административното обслужване в община Хисаря – докладва П. Петров – 

секретар 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 административното обслужване в община 

Хисаря. 

 

МОТИВИ: С оглед осъществяване на контрол върху работата на 

Общинската администрация по административното  обслужване, осигуряване 

на ясна, точна, достоверна, общоразбираема и систематизирана пълна 

информация на гражданите, Общинския съвет-Хисаря намира решението за 

целесъобразно.  

 

  

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 
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     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

      

 

П р е п и с ! 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           №  633   

 

Взето с Протокол № 68 на извънредното заседание на Общински съвет  

гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 23.10.2018 год. 

 

 

 

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

предоставения и използван сграден фонд на читалищата в община Хисаря -  

използвани помещения по предназначение, отдадени помещения под наем, 

наличие на свободни помещения, получаване и отчитане на наемни суми - 

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 предоставения и използван сграден фонд на 

читалищата в община Хисаря -  използвани помещения по предназначение, 

отдадени помещения под наем, наличие на свободни помещения, получаване и 

отчитане на наемни суми. 

 

МОТИВИ: За добиване реална представа  за използване сградения фонд 

на читалищата в община Хисаря след изпълнението на Решение № 

266/25.06.1998 г. за предоставеното им безсрочно и безвъзмездно право на 
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ползване върху сградите, Общинския съвет-Хисаря намира решението за 

целесъобразно.  

 

 

 

 

  

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 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     

 

           №  634   

 

Взето с Протокол № 68 на извънредното заседание на Общински съвет  

гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 23.10.2018 год. 

 

 

 

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

утвърждаване начална тръжна цена за продажба на имот 023007 землище с. 

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

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 3, чл. 35, 

ал.1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1 от 

ЗДДС,  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 извърши  продажба чрез публичен явен търг на: имот № 023007, 

землище с. Старо Железаре, местност „Влачището”, нтп – нива, категория V, 

площ 10.899 декара – частна общинска собственост, съгласно АОС № 72/ 

28.12.2018г. 

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

определената с доклада  на „ПЛОВДИВИНВЕСТ - 21” АД  гр. Пловдив СПС в 

размер на 9 155.00 (девет хиляди сто петдесет и пет ) лева. 
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3. Възлага на Кмета на община Хисаря да организира и проведе 

публичния явен търг и сключи договор за продажба. 

 

 

МОТИВИ: С цел осигуряване на приходи за общинския бюджет за 

обезпечаване финансирането на голяма част от общинските дейности, 

Общински съвет-Хисаря намира настоящото решение за целeсъобразно. 

 

 

 

  

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 17     - “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     

 

           №   635  

 

Взето с Протокол № 68 на извънредното заседание на Общински съвет  

гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 23.10.2018 год. 

 

 

 

Относно: точка „Девета“ -  Докладна записка относно: Актуализация на 

Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с 

общинската собственост за 2018 година за УПИ VIII-357 с. Красново - докладва 

инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

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

9, т. 2 от Закона за общинската собственост, с поименно гласуване, 

Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

 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.2. 

„Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за  

продажба“, подточка ІІ.2.1. „Имоти в регулация“, включва: 
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 УПИ VIII-357, кв.7, по КРП на с.Красново, с площ от  800 кв.м. 

 

 

МОТИВИ: Във връзка с проявен интерес за закупуване на имота 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” - 17 

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 17     - “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     

 

           №   636  

 

Взето с Протокол № 68 на извънредното заседание на Общински съвет  

гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 23.10.2018 год. 

 

 

 

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

Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с 

общинската собственост за 2018 година за УПИ ХIII-д с. Беловица - докладва 

инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

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

9, т. 2 от Закона за общинската собственост, с поименно гласуване, 

Общински съвет гр. Хисаря 

 

        Р  Е  Ш  И  : 

 

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.2. 

„Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за  

продажба“, подточка ІІ.2.1. „Имоти в регулация“, включва: 

 

 УПИ № XIII-д, кв.20 по РП на с. Беловица одобрен със заповед № 168 и 

№ 869 от 1928г., и КП на с. Беловица одобрен със заповед № РД-02-14-
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2297 от 2000г., с площ от 750 (седемстотин и петдесет) кв.м. и 

застроената в имота паянтова стопанска постройка с площ от   36 

(тридесет и шест) кв.м.    

 

МОТИВИ: Във връзка с проявен интерес за закупуване на имота 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” - 17 

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 17     - “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     

 

           № 637    

 

Взето с Протокол № 68 на извънредното заседание на Общински съвет  

гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 23.10.2018 год. 

 

 

 

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

вх. № 26-00-1083/20.09.2018 г. и Заявление вх. № 26-00-1158/05.10.2018 г. за 

разрешаване изработване на ПУП-Парцеларен план за пътна връзка за обекти 

„Производствена и складова дейност (дестилерия за етереично-маслени 

култури) в ПИ 299009, и „Изграждане на предприятие за преработка на шипки", 

в УПИ 299006, производствени и складови дейности (дестилерия и сушилня), 

местност „Кошовица”, по КВС на землище с. Старосел, Община Хисаря - 

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

 

 

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

30, ал. 3 от ППЗОЗЗ с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

        Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие за преминаване на трасе за пътната връзка за обект 

„Производснвена и складова дейност (дестилерия за етереично-маслени 

култури) в ПИ 299009 през общински полски път с № 001112, местност 

„Кошовица”, по КВС на землище с. Старосел, Община Хисаря, и промяна на 

предназначението на част от общински полски път с № 001112 в път с трайна 

настилка. 

2. Дава съгласие за преминаване на трасе за пътната връзка за обект 

„Изграждане на предприятие за преработка на шипки" в ПИ 299006 през 

общински полски път с № 001112, местност „Кошовица”, по КВС на землище с. 
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Старосел, Община Хисаря, и промяна на предназначението на част от 

общински полски път с № 001112 в път с трайна настилка. 

 

МОТИВИ: С оглед необходимостта от изразяване на съгласие от 

Общинския съвет за преминаване на трасето през общински имот – полски път, 

Общинския съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

  

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 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     

 

           №   638  

 

Взето с Протокол № 68 на извънредното заседание на Общински съвет  

гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 23.10.2018 год. 

 

 

 

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

вх. № 26-00-1084/20.09.2018 г. от „БЕРЖЕ ТРАКИЯ” ЕООД за разрешаване 

изработване на ПУП-Парцеларен план за трасе на подземен ел. кабел за обект 

„Производствена и складова дейност (дестилерия за етереично-маслени 

култури) в ПИ 299009, местност „Кошовица”, землище с. Старосел, 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, чл. 

124б, ал. 1 и чл. 125 от Закона за устройство на територията, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

        Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие за преминаване на трасе на подземен ел. кабел за обект 

„Производснвена и складова дейност (дестилерия за етереично-маслени 

култури) в ПИ 299009, местност „Кошовица”, землище с. Старосел, Община 

Хисаря през общински имоти 000728 – полски път, 001112 – полски път.  

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

за проектиране на ПУП - Парцеларен план за трасе на подземен ел. кабел за 

обект „Производснвена и складова дейност (дестилерия за етереично-маслени 

култури) в ПИ 299009, местност „Кошовица”, землище с. Старосел, Община 

Хисаря.  

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

на ПУП - Парцеларен план за трасе на подземен ел. кабел за обект 
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„Производснвена и складова дейност (дестилерия за етереично-маслени 

култури) в ПИ 299009, местност „Кошовица”, землище с. Старосел, Община 

Хисаря. 

 

МОТИВИ: Във връзка с възникнало инвестиционно намерение, 

Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

  
 

 

  

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 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     

 

           №  639   

 

Взето с Протокол № 68 на извънредното заседание на Общински съвет  

гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 23.10.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Тринадесета“ - Докладна записка относно: Заявление 

вх. № 26-00-1082/20.09.2018 г. от „БЕРЖЕ ТРАКИЯ” ЕООД и Заявление вх. № 

26-00-1082-(1)/08.10.2018 г. от „БЕРЖЕ ТРАКИЯ” ЕООД и „РОЗА 

БЪЛГАРИЯ” ООД за разрешаване изработване на ПУП-Парцеларен план за 

трасе на уличен водопровод за обекти „Производствена и складова дейност 

(дестилерия за етереично-маслени култури) в ПИ 299009, и „Изграждане на 

предприятие за преработка на шипки", в УПИ 299006, производствени и 

складови дейности (дестилерия и сушилня), местност „Кошовица”, по КВС на 

землище с. Старосел, 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, чл. 

124б, ал. 1 и чл. 125 от Закона за устройство на територията, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

        Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие за преминаване на трасе на уличен водопровод за обект 

„Производснвена и складова дейност (дестилерия за етереично-маслени 

култури) в ПИ 299009, и обект „Изграждане на предприятие за преработка на 

шипки", в УПИ 299006, производствени и складови дейности (дестилерия и 

сушилня), местност „Кошовица”, по КВС на землище с. Старосел, Община 

Хисаря през общински имоти 000532 – дере, 000614 – храсти, 000748 - полски 

път, 001112 – полски път, по КВС на землище с. Старосел. 

mailto:obstina@hisar.bg


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

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

обект „Производснвена и складова дейност (дестилерия за етереично-маслени 

култури) в ПИ 299009, местност „Кошовица”, землище с. Старосел, Община 

Хисаря и обект „Изграждане на предприятие за преработка на шипки", в УПИ 

299006, производствени и складови дейности (дестилерия и сушилня), местност 

„Кошовица”, по КВС на землище с. Старосел, Община Хисаря. 

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

на ПУП - Парцеларен план за трасе на уличен водопровод за обект 

„Производснвена и складова дейност (дестилерия за етереично-маслени 

култури) в ПИ 299009, местност „Кошовица”, землище с. Старосел, Община 

Хисаря и „Изграждане на предприятие за преработка на шипки", в УПИ 299006, 

производствени и складови дейности (дестилерия и сушилня), местност 

„Кошовица”, по КВС на землище с. Старосел, Община Хисаря. 

 

МОТИВИ: Във връзка с възникнало инвестиционно намерение, 

Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 
  
 

 

  

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 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     

 

           №  640   

 

Взето с Протокол № 68 на извънредното заседание на Общински съвет  

гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 23.10.2018 год. 

 

 

 

Относно: точка „Четиринадесета“ -  Докладна записка относно: 

Заявление вх. № 26-00-1164/08.10.2018 г. от РЕИЖ” ООД за предварително 

съгласие за преминаване и промяна на предназначението на селскостопански 

път с № 235 м. „Вранъкови исаци-02”, по КВС на землище 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,  във връзка с чл. 

30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

        Р  Е  Ш  И  : 
 

Отлага обсъждането на докладната записка относно Заявление вх. № 26-

00-1164/08.10.2018 г. от РЕИЖ” ООД за предварително съгласие за 

преминаване и промяна на предназначението на селскостопански път с № 235 

м. „Вранъкови исаци-02”, по КВС на землище гр. Хисаря за заседанието през м. 

ноември за  доуточняване.  
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МОТИВИ: С оглед необходимостта от доуточняване на възникналите 

въпроси по докладната с инвеститора, Общинския съвет Хисаря отлага 

приемането на докладната. 

 

 

 

  

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – 4 

 

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     

 

           №  641    

 

Взето с Протокол № 68 на извънредното заседание на Общински съвет  

гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 23.10.2018 год. 

 

 

 

Относно: точка „Петнадесета“ - Докладна записка относно: Заявление 

вх. № 94-00-Н-267/09.08.2018 г. от Недялко Маринов Неделчев за 

предварително съгласие за промяна на предназначение на част от ПИ 144145 – 

полски път за трасе за транспортен достъп за УПИ 144181-производствена, 

складова, търговска и общественообслужваща дейност, землище Хисаря - 

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

 

 

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

30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

        Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие за трасе за пътна връзка до УПИ 144181-производствена, 

складова, търговска и обществено обслужваща дейност, землище Хисаря през 

част от ПИ 144145 – полски път, общинска собственост.  

2. Дава съгласие за промяна на предназначението на част от ПИ 144145 – 

полски път, землище гр. Хисаря, общинска собственост, в път с трайна 

настилка.  

 

МОТИВИ: С оглед необходимостта от изразяване на съгласие от 

Общинския съвет за преминаване на трасето през общински имот – полски път 
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и промяна предназначението му за осъществяване на достъп до имота от път 

III-642 с път с трайна настилка, Общинския съвет Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 

 

 

 

  

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

Присъствали - 17      - “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, 

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     

 

           №  642   

 

Взето с Протокол № 68 на извънредното заседание на Общински съвет  

гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 23.10.2018 год. 

 

Относно: точка „Шестнадесета“ - Докладна записка относно: Разрешение 

за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-Автобаза, кв. 18а 

по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня - 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  : 

Дава съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-Автобаза, кв. 18а по 

плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, с който се изменя границата между УПИ 

I-Автобаза и отреждането за озеленяване в кв. 18а по плана на гр. Хисаря, кв. 

Момина баня, за заличаване на УПИ I-Автобаза и образуване на нови 

урегулирани поземлени имоти за жилищно строителство и обслужваща улица, с 

градоустройствени показатели за зона Жм. 

МОТИВИ: Във връзка с възникнало инвестиционно намерение, 

Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 

   

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

Присъствали - 17      - “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, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 
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     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

      

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           №   643  

 

Взето с Протокол № 68 на извънредното заседание на Общински съвет  

гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 23.10.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Седемнадесета“ -  Докладна записка относно: 

Отпускане на еднократно финансово стимулиране на деца и младежи с  изявени 

дарби от Община Хисаря - докладва М. Мустакова – председател на ПК по 

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

младежка и социална политика. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, и ал. 2  от ЗМСМА, във връзка с 

чл. 8, ал. 1, от Наредбата за реда и начина за отпускане на еднократно 

финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община 

Хисаря, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 
 

Р  Е  Ш  И  : 

 

Отпуска еднократно финансово стимулиране в размер на една минимална 

работна заплата за страната на колективи, деца и младежи с изявени дарби, въз 

основа на постигнати успехи, както следва: 

- Диана Минчева Петрова – читалищно настоятелство „Искра-1938 г.“ кв. 

Миромир – Детски танцов състав „Искра“ при НЧ „Искра“.-1938 г.“ – 1 място 

АРТ център Кърнолски – Пети национален конкурс „Път към славата“ – 

категория: танц – големи формации 03-05.2017 г.; 

- Нели Пенова Бегова – Два златни медала – Държавно първенство 

Гимнастрада 2017 и 2018 г.; два златни медала в Зонално първенство 

Гимнастрада 2017 и 2018 г.;  грамота в Международен турнир по художествена 

гимнастика „Тракия-Елит“ гр. Пловдив 2017 г., категория Мистерия; грамота за 

отлично представяне на държавни първенства Гимнастрада през 2017 г. 
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- Стилиян Пеков Пенков – Първа награда – Тринадесети общонационален 

конкурс за музикално изкуство „Орфеева дарба“ София-13.03.2017 г.; Втора 

награда – Десети общонационален конкурс за детско-юношеско творчество „С 

песен и обич творим добро“ Пловдив 13-15.12017 г.; трето място – 

Седемнадесети национален конкурс за детска забавна песен на фолклорна 

основа „Златен извор“ Димитровград, 03.06.2017 г.; трето място  Трети 

национален конкурс за млади изпълнители на популярна и възрожденска песен 

„Песенна палитра“ Карлово 1-2.07.2017 г.; трета награда Пети национален 

младежки  конкурс с международно участие „Петнадесет лалета“ Хисаря 28-

30.04.2017 г.; 

- Василена Васкова Конзова – Диплома и награда от Международен 

фестивал „София гранд при-2017 г.“ 16-17.09.2017 г.; първа награда в дует Пети 

национален младежки  конкурс с международно участие „Петнадесет 

лалета“ Хисаря 28-30.04.2017 г.; трето място Трети национален конкурс за 

млади изпълнители на популярна и възрожденска песен „Песенна 

палитра“ Карлово 1-2.07.2017 г.; диплом и второ място Вокал в Трети 

национален конкурс за вокално и танцово изкуство „Звдезден 

сблъсък“ 16.12.2017 г. Велико Търново; второ място Коледни песни в Трети 

национален конкурс за вокално и танцово изкуство „Звдезден 

сблъсък“ 16.12.2017 г. Велико Търново; трето място Седемнадесети национален 

конкурс за детска забавна песен на фолклорна основа „Златен 

извор“ Димитровград, 08.06.2017 г.; диплома и бронзов медал Тринадесети 

международен фестивал на изкуствата „Кръстопът на музите“ София 

22.10.2017г.; 

- Борислава Петрова Гайкова – Първа награда и голямата награда -  

Национален младежки  конкурс с международно участие „Петнадесет 

лалета“ Хисаря 28-30.04.2017 г.; диплом и бронзов медал Тринадесети 

общонационален конкурс за музикално изкуство „Орфеева дарба“ София-

13.03.2017 г.; второ място Седемнадесети национален конкурс за детска забавна 

песен на фолклорна основа „Златен извор“ Димитровград 08.06.2017 г.; втора 

награда ДВФ „Омайниче“-Пловдив 10 години конкурс детско-юношеско 

творчество „С песен и обич творим добро“13.15.10.2017 г.; трето място Център 

за подкрепа на личностно развитие – Общински детски комплекс-Пловдив, 

Сдружение „Лъчи“; първо място индивидуално изпълнение – Тринадесети 

национален фестивал за млади изпълнители на българска патриотична песен 

„Родолюбие“ 22-23.04.2017 г.; първо място Международен фестивал за млади 



поп и рок изпълнители „Ноти по пясъка“ с конкурсен характер Приморско 

29.07.-03.09.2017 г.  

- Наталия Петрова Гайкова – Трета награда ДВФ „Омайниче“-Пловдив 10 

години конкурс детско-юношеско творчество „С песен и обич творим 

добро“13.15.10.2017 г.; втора награда Национален младежки  конкурс с 

международно участие „Петнадесет лалета“ Хисаря 28-30.04.2017 г.; второ 

място Седемнадесети национален конкурс за детска забавна песен на 

фолклорна основа „Златен извор“ Димитровград 08.06.2017 г.; диплом и 

бронзов медал Тринадесети общонационален конкурс за музикално изкуство 

„Орфеева дарба“ София-18.03.2017 г.; първо място индивидуално изпълнение – 

Тринадесети национален фестивал за млади изпълнители на българска 

патриотична песен „Родолюбие“ 22-23.04.2017 г.; трето място Център за 

подкрепа на личностно развитие – Общински детски комплекс-Пловдив, 

Сдружение „Лъчи“; първо място Международен фестивал за млади поп и рок 

изпълнители „Ноти по пясъка“ с конкурсен характер Приморско 29.07.-

03.09.2017 г.; първо място Седемнадесети национален конкурс за детска 

забавна песен на фолклорна основа „Златен извор“ Димитровград 08.06.2017 г.; 

- Даниела Николаева Пирянкова – част е от екипа на Седем осми БТВ и  

Шоуто на Славих с десетки ТВ участия;  

- Дияна Диянова Борисова – Трета награда Национален младежки  

конкурс с международно участие „Петнадесет лалета“ Хисаря 28-30.04.2017 г.; 

второ място Седемнадесети национален конкурс за детска забавна песен на 

фолклорна основа „Златен извор“ Димитровград 08.06.2017 г.; 

Зорница Стайкова  Чавгова – Диплом и златен медал за индивидуален 

изпълнител на обработени фолклорни песни Шести балкански шампионат по 

фолклор „Евро фолк-Жива вода 2017“; първа награда на Национален 

музикално-фолклорен конкурс „Орфееви таланти“ 24-26.03.2017 г.; диплом за 

високо художествено изпълнение – НФФ „По терлици и шевици“ с. Царацово 

09.09.2017 г.; 

- Ивет Иванова Боненска – Трета награда Национален младежки  конкурс 

с международно участие „Петнадесет лалета“ Хисаря 28-30.04.2017 г.; 

- Мария Иванова Чолакова – Успешно представяне Тринадесети 

национален детско-юношески конкурс за музикално и танцово изкуство 

„Орфеева дарба“ София-19.03.2017 г.; трето място Седемнадесети национален 

конкурс за детска забавна песен на фолклорна основа „Златен 

извор“ Димитровград 08.06.2017 г.; втора награда Национален младежки  

конкурс с международно участие „Петнадесет лалета“ Хисаря 28-30.04.2017 г.; 

трета място Шести международен фестивал „ABANICO“ 2017 София 24-



26.03.2017 г.; диплом и второ място Четвърти международен конкурс „Звукът 

на времето“ май 2017 г. Велико Търново, 4 международни награди извън 

България и други международни конкурси; 

- Наталия Цончева Докузова – Трета награда Национален младежки  

конкурс с международно участие „Петнадесет лалета“ Хисаря 28-30.04.2017 г.; 

-  Радост Ивайлова Христова – Първа награда Национален младежки  

конкурс с международно участие „Петнадесет лалета“ Хисаря 28-30.04.2017 г.; 

- Теодора Тодорова Филчева -  Първо място на Вокален квартет „3 + 

1“ Седемнадесети национален конкурс за детска забавна песен на фолклорна 

основа „Златен извор“ Димитровград 08.06.2017 г.; второ и трето място 

Седемнадесети национален конкурс за детска забавна песен на фолклорна 

основа „Златен извор“ Димитровград 08.06.2017 г.; трето място АРТ център 

Кърнолски – Пети национален конкурс „Път към славата“ – категория:  вокал-

соло 03-05.2017 г.; първо място АРТ център Кърнолски Двадесет и пети 

фестивал на изкуствата „Ние 21-ви век“ 2017 г.; две първи места в 

международни конкурси в Италия и Киев; 

- Милко Милков Кочев – Отлично представяне на състезания по 

прескачане на препятствия през 2017 г. – Конна база Тракиец, с. Житница. 

 

МОТИВИ: Поради обстоятелството, че всички деца, подали заявления, 

са получили първо, второ или трето място - награди и грамоти при представяне 

на национално или международно ниво в индивидуално или колективно 

участие в областта на науката и техниката, музиката, изкуството и културата и 

спорт, Общинския съвет намира решението за целесъобразно. 
 

 

 

  

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

Присъствали - 17      - “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, 

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     

 

           №    644 

 

Взето с Протокол № 68 на извънредното заседание на Общински съвет  

гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 23.10.2018 год. 

 

 

 

Относно: точка „Осемнадесета“ - Докладна записка относно: 

Безвъзмездно предоставяне на дървесина, придобита от общински имоти - 

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

 

 

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

ал. 1 и чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 38, 

ал. 4, изр. последно от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество в Община Хисаря, Общински съвет 

гр. Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

 

Дава съгласие Кмета на община Хисаря със свои заповеди да предоставя 

безвъзмездно за нуждите на дейност „ЧОСР“, кметствата по населени места, 

детски градини и училища на територията на община Хисаря, отопляващи се с 

твърдо гориво, годната за огрев дървесина, добита при отсичане и/или 

окастряне на дървесна или храстовидна растителност, находяща се в имоти 

общинска собственост /тротоари, алеи, паркове, поречия на реки/, като за 

предадената дървесина се изготвят приемо-предавателни протоколи. 

 

МОТИВИ: За удовлетворяване на постъпилите заявления и молби от 

граждани на Общината за отсичане и/или окастряне на дървета, застрашаващи 

техния или живота на околните, находящи се в имоти общинска собственост и 
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задоволяване нуждите от дърва за огрев, Общински съвет Хисаря намира 

решението за целесъобразно.  

 

  
 

 

 

 

  

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

Присъствали - 17      - “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, 

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     

 

           №   645  

 

Взето с Протокол № 68 на извънредното заседание на Общински съвет  

гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 23.10.2018 год. 

 

 

 

Относно: точка „Деветнадесета“ - Докладна записка относно: Приемане 

на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за 

установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Хисаря - докладва 

Ива Вълчева – председател на ОбС-Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2  от ЗМСМА и чл.10, във връзка с 

§3 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за 

организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за 

установяване на конфликт на интереси, Общински съвет гр. Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на 

декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – 

Хисаря съгласно текста, приложен към настоящото решение и неразделна част 

от него. 

 

 

МОТИВИ: Във връзка с изпълнение законовите изисквания към 

Общинския съвет и постоянната комисия по икономика, бюджет, финанси, 

антикорупция и конфликт на интереси относно  организацията и реда за 
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проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси, Общински 

съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

   

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

Присъствали - 17      - “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, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


