
     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     

 

           №  646  

 

Взето с Протокол № 69 на извънредното заседание на Общински съвет  

гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 13.11.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Първа“ -  Докладна записка относно: Предложение за 

вземане на Решение от Общински съвет – Хисаря  за освобождаване  от 

длъжност по негова молба  на  назначения за управител на Медицински 

център 1-Хисар ЕООД д-р Иван Дончев Дончев и  за назначаване за 

временно изпълняващ длъжността управител на Медицински център 1-Хисар 

ЕООД  на проф. д-р Петър Христов Петров, ЕГН 7806228480, гр. Пловдив, ул. 

"Дружба" № 7-9 - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 
 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА във  връзка 

с чл. 137, ал. 1, т. 5  и чл. 147 от ТЗ, във връзка с разпоредбите на  чл. 16, ал. 

1 и ал. 3, чл. 62, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 и чл. 64, ал. 1, т. 6 от Закона за лечебните 

заведения във връзка  и с чл. 10, ал. 1, т. 5. от Наредба  за реда за 

учредяване на търговски дружества  и упражняване правата на 

собственост  на Община Хисаря  върху общинската част от капитала на 

търговските дружества, приета с Решение № 40, взето с Протокол № 

7/24.01.2012 г. на Общински съвет –Хисаря, с поименно гласуване, 

Общински съвет гр. Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Освобождава д-р Иван Дончев Дончев от  длъжността  „управител“ на 

„Медицински център 1-Хисар“ ЕООД. 

 2. Избира проф. д-р Петър Христов Петров притежаващ  образователно-

квалификационна степен “магистър” по медицина и специалност „Акушерство 

и гинеокология“ да бъде назначен за временно изпълняващ длъжността  
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„управител“ на „Медицински център 1-Хисар“ ЕООД за срок до провеждане на 

конкурс. Общински съвет- Хисаря   определя възнаграждение  на временно 

изпълняващия длъжността управител на  „Медицински център 1-Хисар“ ЕООД 

проф. д-р Петър Христов Петров в размер на  от 200% от отчетената средно 

месечна  брутна заплата в лечебното заведение 

 3. Утвърждава  проект за  договор за възлагане на управлението за срок 

до провеждане на конкурс. 

4. Възлага на Кмета на Община Хисаря да извърши всички дейности по 

изпълнение на Решението. 

 

МОТИВИ: Постъпилата молба от д-р Иван Дончев Дончев за 

освобождаване от длъжност по взаимно съгласие  без предизвестие налага 

назначаване на временно изпълняващ длъжността „управител “ до провеждане 

на конкурс както и на основание чл. 21, ал. 1 т. 9, ал.1, т. 5 ат ЗМСМА във  

връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5  и чл. 147 от ТЗ, във връзка с разпоредбите на  чл. 16, 

ал. 1 и ал. 3, чл. 62, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 и чл. 64, ал. 1, т. 6 от Закона за лечебните 

заведения във връзка и с чл. 10, ал.1, т.5. от Наредба  за реда за учредяване на 

търговски дружества  и упражняване правата на собственост  на Община 

Хисаря  върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета с 

Решение № 40, взето с Протокол № 7/24.01.2012 г. на Общински съвет –Хисаря, 

Общински съвет –Хисаря намира решението за целесъобразно. 

  

 

 

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

Присъствали - 16      - “против” – няма 

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, 

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     

 

           №  647  

 

Взето с Протокол № 69 на извънредното заседание на Общински съвет  

гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 13.11.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Втора“ - Докладна записка относно: Молба вх. № 94-00-

Г-225/02.11.2018 г. от Гергана Главчева за настаняване  в резервно общинско 

жилище -  апартамент № 4 /10/, ет. 2, вх. А, бл.8-АБ, ул. “Хайдут Генчо” гр. 

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

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4, 

ал. 4 от Наредбата по чл. 45-а от Закона за общинската собственост, с 

поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  :   

 

1. Общински съвет Хисаря дава съгласие Гергана Котова Главчева с 

децата ѝ Ерико Бароти и Дейвит Алберт Барот и майка ѝ Димитра Аризанова 

Главчева да бъдат настанени за срок от 2 години  в резервния общински 

апартамент № 4 /10/, ет. 2, вх. А, бл. 8-АБ, ул. „Хайдут Генчо” гр. Хисаря, 

състоящ се от преходен хол и спалня, кухня, баня и тоалетна с обща площ 72 

кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС № 40/17.07.2006 г. при 

заплащане на мсечен наем в размер на 15.00 / петнадесет/ лева.  

2. На основание чл. 4, ал. 4  от Наредбата по чл. 45-а от Закона за 

общинската собственост, Кметът на общината да издаде настанителна заповед, 

въз основа на която да се сключи писмен договор за наем.  

 

МОТИВИ: Поради това, че къщата на Гергана Главчева и майка ѝ – 

Димитра Главчева изгоря е те нямат друг жилищен или вилен имот на 

mailto:obstina@hisar.bg


територията на общината, с оглед временно осигуряване на нормални жилищни 

условия на останалото без покрив домакинство, 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     

 

           №  648  

 

Взето с Протокол № 70 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.11.2018 год. 

 

 

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

Директора на Областна дирекция „Земеделие” – Пловдив  за предоставяне  на 

имоти с нтп – полски пътища, попадащи в масиви за ползване   по чл. 37в, ал. 16 

от ЗСПЗЗ и чл.75б от ППЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 год. в землища на 

територията на община Хисаря  - докладва Ива Вълчева – председател на ОбС-

Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37в., ал.16 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и чл. 75 б от 

Правилника за прилагане на 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 за предоставяне под наем на 

имоти с нтп - полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен 

достъп до имотите включени в масивите за ползване по 

споразумения/разпределения за стопанската 2018/2019 г., по цени в размер на 

средното рентно плащане за „нива” и „трайни насаждения‘‘ за землищата 

на: гр. Хисаря, с. Михилци, с. Черничево, с. Старо Железаре, с. Паничери, с. 

Ново Железаре, с. Мътеница, с. Старосел, с.Красново, с. Кръстевич, с. Беловица 

и с. Мало Крушево, както следва: 

 Землище гр. Хисаря – 9,00 лв./дка;- нива 

  Землище с. Михилци – 9 .00лв./дка. - нива  

 Землище с. Михилци – 9,00 лв./дка. – тр. насаждения 

 Землище с.Черничево – 14,00 лв/дка. - нива 
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 Землище с. Старо Железаре – 12,00 лв./дка - нива  

 Землище с. Старо Железаре – 13,00 лв./дка - тр. насаждения 

 Землище с. Паничери  – 12,00 лв./дка.- нива 

 Землище с.Ново Железаре  – 16,00 лв./дка. – нива 

 Землище с. Мътеница  – 9,00 лв./дка. – нива 

 Землище с. Старосел  – 11,00 лв./дка. – нива 

 Землище с.Старосел  – 13,00 лв./дка. – тр. насаждения 

 Землище с. Красново – 12,00 лв./дка. – нива 

 Землище с. Кръстевич  – 16,00 лв./дка. – нива 

 Землище с. Беловица  – 17,00 лв./дка. – нива 

 Землище с. Мало Крушево – 20,00 лв./дка. – нива 

2. В 7-дневен срок от влизането в сила на решението, Кметът да издаде 

заповед, която да се публикува на интернет страницата на общината.   

3. В едномесечен срок от издаване на заповедта  ползвателите да внасат 

по банкова сметка на общината сумата за определените за ползване полски 

пътища, и  сключат с Кмета на общината договори за наем за стопанска 

2018/2019 година. 

 

 МОТИВИ: С оглед изпълнение на нормативните изисквания и във 

връзка със задоволяване нуждите на желаещите за ползване под наем на имоти 

с нтп-полски пътища и канали, включени в масивите за ползване по 

споразумения/ разпределения за стопанската 2018/2019 год., 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     

 

           №  649  

 

Взето с Протокол № 70 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.11.2018 год. 

 

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

„Общинска програма за управление на отпадъците на община Хисаря за 

периода 2017-2020 г.“ - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр. 

Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема Актуализация на „Общинска програма за управление на 

отпадъците на община Хисаря за периода 2017-2020 г.“ 

 

МОТИВИ: Актуализацията на „Общинска програма за управление на 

отпадъците на община Хисаря за периода 2017-2020 г.“ е необходима поради 

промяна в генераторите на отпадък на територията на община Хисаря и 

отразяване на количеството разделно събран зелен отпадък от поддръжката на 

обществени площи, поради което  Общински съвет-Хисаря намира решението 

за целесъобразно. 

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – няма 

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     

 

           №  650  

 

Взето с Протокол № 70 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.11.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Трета“ - Докладна записка относно: Издаване на Запис 

на заповед от Кмета на община Хисаря в полза на разплащателна агенция на 

фонд „Земеделие“ - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, ал. 2 от ЗМСМА, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Упълномощава Кмета на община Хисаря да издаде в полза на 

разплащателна агенция ДФЗ Запис на Заповед като обезпечение на авансовото 

плащане по проект: № 16/07/2/0/00616 - „Рехабилитация и реконструкция на 

вътрешна водопроводна мрежа в Община Хисаря” в размер 100 на сто от 

стойността на заявеното първо авансово плащане от 57 126,25 лв. /Петдесет и 

седем хиляди сто двадесет и шест лева и двадесет и пет стотинки/ .   

 

2. Възлага на Кмета на община Хисаря да подготви необходимите 

документи за получаване на авансово плащане по договор № 16/07/2/0/00616 г. 

за отпускане на финансова помощ безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 

7.2. „Инвестиции за създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка-7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони” от ПРСР 2014-2020 г.”, 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
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райони за проект „Рехабилитация и реконструкция на вътрешна водопроводна 

мрежа в Община Хисаря”, и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

МОТИВИ: Във връзка с необходимостта за разплащане на проект: № 

16/07/2/0/00616 - „Рехабилитация и реконструкция на вътрешна водопроводна 

мрежа в Община Хисаря”, Общински съвет-Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 

 

 

  

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – няма 

 

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     

 

           №  651  

 

Взето с Протокол № 70 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.11.2018 год. 

 

 

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

утвърждаване начална тръжна цена за продажба на УПИ XIII-д, кв. 20, по РП на 

с. Беловица – частна общинска собственост – докладва инж. П. Дойкова – кмет 

на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и ал. 2, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 3, чл. 

35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 

68, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане н общинско имущество на община Хисаря, Пловдивска 

област, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Да се проведе публичен явен търг за продажба на: УПИ XIII-д, кв. 

20, по РП на с. Беловица, община Хисаря, област Пловдив с площ 750 кв. м. 

ведно със застроената в него стопанска сграда с площ от 36 кв. м. частна 

общинска собственост, съгласно АОС № 1300/28.09.2018 г. 

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

оценка на лицензиран оценител „Райчева-Веди консулт“ ЕООД и чл. 45, ал. 5 от 

ЗДДС в размер на 4 920.00 (четири хиляди деветстотин и двадесет) лева с 

ДДС. 

mailto:obstina@hisar.bg


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

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

с лицето спечелило търга. 

 

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     

 

           №  652  

 

Взето с Протокол № 70 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.11.2018 год. 

 

 

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

утвърждаване начална тръжна цена за продажба на УПИ VIII-357, кв. 7, по РП 

на с. Красново – частна общинска собственост - докладва инж. П. Дойкова – 

кмет на община Хисаря. 

  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и ал. 2, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 3, чл. 

35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 

68, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане н общинско имущество на община Хисаря, Пловдивска 

област, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Да се проведе публичен явен търг за продажба на: УПИ VIII-357, кв. 

7, по РП на с. Красново, община Хисаря, област Пловдив с площ 800 кв. м. 

частна общинска собственост, съгласно АОС № 37/24.04.2002 г. 

 

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

оценка на лицензиран оценител „Райчева-Веди консулт“ ЕООД и чл. 45, ал. 5 от 

ЗДДС в размер на 5 040.00 (пет хиляди и четиридесет) лева с ДДС. 

mailto:obstina@hisar.bg


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

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

с лицето спечелило търга. 

 

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     

 

           №  653  

 

Взето с Протокол № 70 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.11.2018 год. 

 

 

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

разрешително за водовземане от минерални води от находище „Красново” - № 

37 (съгласно Приложение № 2 от Закона за водите) – Баня Красновски бани - 

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

 

 

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

условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане и 

учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за 

минерална вода на територията на Община Хисаря и чл. 52, ал. ( 3 ), §133, 

ал. 9, т. 1 от Закона за водите, с поименно гласуване, Общински съвет гр. 

Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Да бъде издадено разрешително за водовземане от минерални води от 

находище „Красново” № 37 съгласно Приложение 2 от Закона за водите, на 

името на Община Хисаря Булстат 000 471 671 със седалище и адрес на 

управление област Пловдив, община Хисаря, град Хисаря, бул. „Генерал 

Гурко” № 14, чията процедура по съгласуване и обявяване е приключила, със 

следните параметри: 

 Община Хисаря - Разрешено количество 0,7 л/сек (21 772 м3/годишно) 

2. Искането за издаване на Разрешително за водовземане от минерални 

води, съответства на “Общинския план за развитие на Община Хисаря за 

периода 2014-2020г.” 

 

mailto:obstina@hisar.bg


3. За разрешеното количество минерална вода, титуляра на 

Разрешителното няма да заплаща такса, определена с Наредба за условията и 

реда за издаване на разрешителни за водовземане и учредяване сервитутни 

права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията 

на община Хисаря, приета с Решение № 300, взето с протокол № 32 на 

заседание на ОбС Хисаря, състояло се на 19.03.2013 г./изменена и допълнена с 

Решение № 524, Протокол № 60 от 22.05.2018 год. от Общински съвет-

Хисаря./  

 

МОТИВИ: За осъществяване инвестиционните намерения на Община 

Хисаря  свързани със захранване с минерална вода посредством съществуващ 

водопровод на Минерална баня намираща се в Красновски бани, община 

Хисаря, както и изграждане на нов минерален водопровод  за чешма за 

обществен достъп в село Красново, община Хисаря и спазване на Наредбата за 

реда и условията за издаване на разрешителни за водовземане и учредяване на 

сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на 

територията на Община Хисаря, Общински съвет Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 

 

 

  

 

 

Общ брой общински съветници - 17  - “за” - 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     

 

           №  654  

 

Взето с Протокол № 70 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.11.2018 год. 

 

 

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

разрешително за водовземане от минерални води от находище „Красново” - № 

37 (съгласно Приложение № 2 от Закона за водите) – ПРО ЕАД клон гр. Баня - 

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

 

 

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

условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане и 

учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за 

минерална вода на територията на Община Хисаря и чл. 52, ал. ( 3 ), §133, 

ал. 9, т. 1 от Закона за водите, с поименно гласуване, Общински съвет гр. 

Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Да бъде издадено разрешително за водовземане от минерални води от 

находище „Красново” № 37 съгласно Приложение 2 от Закона за водите, на 

името на „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД – клон Баня, град Баня, 

общ. Карлово, обл. Пловдив, ул. „Свети Никола” № 1, ЕИК 1215770130082, 

чията процедура по съгласуване и обявяване е приключила, със следните 

параметри: 

 „ПРО” ЕАД –КЛОН БАНЯ- Разрешено количество 0,5 л/сек (15 768 

м3/годишно) 

2. Искането за издаване на Разрешително за водовземане от минерални 

води, съответства на “Общинския план за развитие на Община Хисаря за 

периода 2014-2020г.” 

mailto:obstina@hisar.bg


3. За разрешеното количество минерална вода, титулярът на 

Разрешителното ще заплаща такса, определена с Наредба за условията и реда за 

издаване на разрешителни за водовземане и учредяване сервитутни права и 

право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на 

община Хисаря, приета с Решение № 300, взето с протокол № 32 на заседание 

на ОбС Хисаря, състояло се на 19.03.2013г./изменена и допълнена с Решение № 

524, Протокол № 60 от 22.05.2018 год. от Общински съвет-Хисаря./  

 

МОТИВИ: Разрешителното за водовземане си издадава във връзка с 

инвестиционно намерение (ИН) „Водовземане от минерална вода, чрез 

съществуващо водовземно съоръжение- сондаж от находище на минерални 

води „Красново” - № 37 в УПИ ll – 134, кв. 3 по плана на с. Красново, 

община Хисаря, обл. Пловдив – за обект „Почивен дом „ЧАВДАР”. ИН 

съответства на “Общинския план за развитие на Община Хисаря за периода 

2014-2020г.”, Приоритет 1.3 от Стратегическа цел 1 – „Развитие на 

конкурентноспособен туризъм” и спазване на Наредбата за реда и условията за 

издаване на разрешителни за водовземане и учредяване на сервитутни права и 

право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на 

Община Хисаря. Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно 

 

  

 

 

Общ брой общински съветници - 17  - “за” - 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     

 

           №  655  

 

Взето с Протокол № 70 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.11.2018 год. 

 

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

разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир „Мънгови 

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

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 46, ал. 1, т. 1,  б. 

„ж”, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „а” и чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

водите, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

Да бъде издадено разрешително за ползване на воден обект – язовир 

,,Мънгови ливади’’,имот № 000 347 в землището на с. Красново с ЕККАТЕ 

39579 – публична общинска собственост ( по чл. 46, ал. 1 на ЗВ ) на „Гип - 57” 

ЕООД, с. Белащица, ул. ,,Христо Ботев’’ № 3, ЕИК 201780683, за цел 

аквакултури и свързаните с тях дейности чрез използване на съоръжения 

за осъществяване на дейността. 

МОТИВИ: Настоящото решение е прието в изпълнение на разпоредбите 

на Закона за водите за издаване на разрешения за водовземане от водни обекти, 

които са общинска собственост. 

 

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     

 

           №  656  

 

Взето с Протокол № 70 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.11.2018 год. 

 

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

разрешително за ползване на повърхностен воден обект  – язовир „Горски път“ 

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

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 46, ал. 1, т. 1,  б. 

„ж”, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „а” и чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

водите, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

Да бъде издадено разрешително за ползване на воден обект – язовир 

,,Горски път“, имот № 000 348 в землището на с. Красново с ЕККАТЕ 39579 – 

публична общинска собственост ( по чл. 46, ал. 1 на ЗВ ) на „Европродукт – 

2010” ЕООД, с. Белащица, ул. ,,Христо Ботев’’ № 3, ЕИК 201226028, за цел 

аквакултури и свързаните с тях дейности чрез използване на съоръжения 

за осъществяване на дейността. 

 МОТИВИ: Настоящото решение е прието в изпълнение на разпоредбите 

на Закона за водите за издаване на разрешения за водовземане от водни обекти, 

които са общинска собственост. 

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     

 

           №  657  

 

Взето с Протокол № 70 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.11.2018 год.  

 

 

 

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

26-00-131/08.11.2018 г. от „РЕИЖ“ ООД  за предварително съгласие за 

преминаване и промяна на предназначението на селскостопански път с № 235 и 

№ 580, 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  : 

 

 Дава съгласие за преминаване на трасе за пътна връзка за обекти в 

поземлени имоти с №№ 46004, 46005, 46018, 46019, 46022, 46025, 46026, 46036, 

м. „Вранъкови исаци-02“, землище гр. Хисаря, през полски път с № 000580 и 

полски път с № 000235, м. „Вранъкови исаци-02“, землище гр. Хисаря, 

общинска собственост и промяна на предназначението му в път с трайна 

настилка. 

 

 

МОТИВИ: С оглед необходимостта от изразяване на съгласие от 

Общинския съвет за преминаване на трасето за пътна връзка за обектите в 
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поземлените имоти и промяна на предназначението му през общински имот – 

полски пътища, 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     

 

           №  658  

 

Взето с Протокол № 70 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.11.2018 год. 

 

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

на срока на предоставения безлихвен заем на МИГ-Хисаря - докладва М. 

Мустакова – общински съветник.  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 104, ал. 1, 

т. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 60, ал. 2 от АПК, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

 Удължава срока за възстановяване на предоставения безлихвен заем с 

Решение № 571, взето с Протокол № 62 на заседанието на Общински съвет-

Хисар, състояло се на 09.07.2018 г. на СНЦ „Местна инициативна група 

Хисаря” до 30.06.2019 год. 

 

 МОТИВИ: Във връзка с т. 3 от Решение № 571, взето с Протокол № 62 

на заседанието на Общински съвет-Хисар, състояло се на 09.07.2018 г., 

Общинския съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – 5 

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     

 

           №  659  

 

Взето с Протокол № 70 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.11.2018 год. 

 

 

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

на еднократни парични помощи на социално слаби граждани от бюджета на 

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

 

 

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

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 200 (двеста)лв. на  

Юлия Атанасова Михайлова, с. Кръстевич, ул. 8-ма № 13, за провеждане на 

скъпо струващо лечение. Г-жа Михайлова е представила амбулаторен лист за 

изписана терапия и касов бон за закупен медикамент. 

2. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 500 (петстотин) лв. 

на Десислава Рангелова Апостолова, гр. Хисаря, бул. «Ген. Гурко» № 48 за  

покриване на част от разходите за провеждане на лечение на свекърва й - Бонка 

Йозова.  

 

МОТИВИ: Във връзка с положителното становище на комисията, 

назначена от Кмета на общината със Заповед РД-05-90/02.03.2012 година след 

разглеждане на подаденото от лицето заявление за отпускане на помощи и 

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

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

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

Общинския съвет намира решението за целесъобразно.  

 

 

  

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – няма 

 

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     

 

           №  660  

 

Взето с Протокол № 70 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 20.11.2018 год. 

 

 

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

и кандидатстване с проекти по мерки от СВОМР /Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие/ на Сдружение „Местна инициативна група 

Хисаря“ - докладва М. Мустакова – общински съветник, председател на ПК по 

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

младежка и социална политика и председател на УС на Сдружение „МИГ-

Хисаря“. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

 1. Община Хисаря да кандидатства като бенефициент по марка 6 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група 

Хисаря“  с проекти, както следва: 

 1.1. Проект за изграждане на открита спортна площадка в двора на СУ 

„Христо Смирненски“ гр. Хисаря. 

 1.2. Проект за рехабилитация на съществуващия път от гр. Хисаря до 

хижа „Фенера“. 
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 2. Възлага на Кмета на община Хисаря в срок до 27.11.2018 год. да 

проучи и докладва за необходимите средства и действия във връзка с 

изготвянето и реализацията на двата проекта. 

 

 МОТИВИ: С изготвянето на двата проекта се открива  възможността за 

подобряване материалната база на СУ „Христо Смирненски“ и предоставяне на 

привлекателни възможности за обучение и спорт на учениците и за по-добра 

визия на училището, за да се задържат децата ни в града и общината, а също 

така повишаване туристическия потенциал на района с подобряване 

състоянието на инфраструктурата и кандидатстване за ремонт на пътя от гр. 

Хисаря до хижа „Фенера“, Общински съвет Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 

 

 

  

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – 6 

 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


