
 

     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     

 

           №   713  

 

 

Взето с Протокол № 77 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.02.2019 год. 

 

 

 

Относно: точка „Първа“ - Докладна записка относно: Отчет за работата 

на комисията за предотвратяване на противообществените прояви на малолетни 

и непълнолетни за 2018 г. - докладва Тони Илиева – зам. кмет на община 

Хисаря. 

 

 

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

Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема отчета за работата на Местната комисията за борба срещу 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2018 г. 

 

 

МОТИВИ: С приемането на отчета за работата на Местната комисия за 

борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 

2018 год. се извърши проверка на броя на противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните на територията на община Хисаря и мерките, 

mailto:obstina@hisar.bg


които се взимат за ограничаване тенденциите на престъпността. 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, 

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     

 

           №   714  

 

Взето с Протокол № 77 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.02.2019 год. 

 

 

 

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

разпределение на промените по бюджета на Община Хисаря и второстепенните 

разпоредители към 31.12.2018 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 и чл. 41, ал. 2 и чл. 42 ал. 4 от Наредбата за условията и реда 

за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за 

съставяне, изпълнение и отчетане на бюджета на община Хисаря, с 

поименно гласуване, Общински съвет Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема актуализираните промени по бюджета на Община Хисаря и 

второстепенните разпоредители към 31.12.2018 г. съгласно Приложение №  1 

(колони 1,2,3,4). 
2. Утвърждава трансфер в размер на 62 лв. предоставен от Бюджета на 

средства от ЕС – КСФ по проект „Работа”. 
 

МОТИВИ: Във връзка с направените предложения за извършване на 

промяна по бюджета на второстепенните разпоредители на делегиран бюджет 
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от техните директори през  2018 г., 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, 

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     

 

           №   715  

 

Взето с Протокол № 77 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.02.2019 год. 

 

 

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

наемна цена за 1 (един) дка на пасища, мери и ливади за стопанската 

2019/2020г. определена от лицензиран оценител, приемане на годишен план 

за паша, правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията 

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

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 12, чл. 37о, ал. 2, 

и ал. 4, т. 1 и от ЗСПЗЗ, с поименно гласуване, Общински съвет Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема наемна цена от 11,00 лв. за 1 дка за «пасище и мера» и 18,00 лв. 

за 1 дка за «ливада», определена по пазарен механизъм. 

2. Приема Годишен план за паша на община Хисаря и задължения на 

Общината и ползвателите на общинските мери,  пасища и ливади за 

стопанската 2019/2020г. Определя срока на договорите за 5 (пет) стопански 

години, съгласно Годишен план за паша на община Хисаря и задължения на 

общината и ползвателите за стопанската 2019/2020г. 

3. Определя Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите на 

територията на община Хисаря. 

 

МОТИВИ: Във връзка със задоволяване нуждите на желаещите за 

индивидуално ползване под наем на пасища и мери собственици или 
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ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, 

регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за 

стопанската 2019/2020 год., Общински съвет намира решението за 

целесъобразно.  

 

 

 

 

  

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – 1 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ  НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Тони Илиева/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

     П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           №   716  

 

Взето с Протокол № 77 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.02.2019 год. 

 

 

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

запис на Заповед от община Хисаря в полза на ЗФ „Земеделие“ – 

Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане за изпълнение на 

дейности по мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

Водено от общностите местно развитие“ от Сдружение „МИГ Хисаря“ - 

докладва М. Мустакова - общински съветник. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 28, ал.1 т.6 от Наредба 

№1/22.01.2016г. за прилагане на подмярка 19.4  „Текущи разходи  и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ и 

Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №РД 50-

36/20.04.2018 г., сключено между Управляващия орган на Програмата за 

развитие на селските райони 2014 - 2020г., Управляващия орган на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г., 

Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014 – 2020г., Управляващия орган на Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ и 

Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 

г. от една страна и Сдружение „МИГ Хисаря“ от друга, за изпълнение на 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие, с поименно 

гласуване, Общински съвет Хисаря 
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    Р  Е  Ш  И  : 

 

Упълномощава  Кмета  на  община  Хисаря да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие”  в  размер  на 112 706,47 лева (сто и дванадесет хиляди 

седемстотин и шест лева и четиридесет и седем стотинки) за обезпечаване на 

100 % от заявения размер на авансово плащане, съгласно Споразумение за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №РД 50-36 от  20.04.2018г. за 

изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие по 

подмярка 19.4 „Текущи разходи  и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г, 

сключено между сключено между Управляващия орган на Програмата за 

развитие на селските райони 2014 - 2020г., Управляващия орган на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г., Управляващия орган 

на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020г., 

Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ и Управляващия орган на Оперативна 

програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. от една страна и Сдружение „МИГ 

Хисаря“ от друга. 

 

МОТИВИ: Във връзка с необходимостта от финансов ресурс за „Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие“  за ефективното ѝ изпълнение, повишаване на информираността на 

населението относно подхода ВОМР и сключеното споразумение за изпълнение 

на Стратегията, Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

  

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 17     - “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     

 

           №  717   

 

Взето с Протокол № 77 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.02.2019 год. 

 

Относно: точка „Пета“ - Отчет на ПК по устройство на територията, 

инфраструктура, благоустройство и околна среда - докладва инж. В. Макавеев – 

председател на ПК. 

 

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

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема отчета на ПК по устройство на територията, инфраструктура, 

благоустройство и околна среда за сведение. 

 

МОТИВИ: С оглед добиване представа за изпълнението на чл. 28 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет 

Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

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

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     

 

           №   718  

 

Взето с Протокол № 77 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.02.2019 год. 

 

Относно: точка „Шеста“- Отчет на ПК по икономика, бюджет, финанси, 

антикорупция и конфликт на интереси за периода 07.2018-12.2018 г. 

включително - докладва инж. Б. Гавраилов – председател на ПК. 

 

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

   

Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема отчета на ПК по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и 

конфликт на интереси за периода 07.2018-12.2018 г. включително за сведение. 

 

МОТИВИ: С оглед добиване представа за изпълнението на чл. 28 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет 

Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

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

ЗАМ. КМЕТ  НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Тони Илиева/ 

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     

 

           №  719   

 

Взето с Протокол № 77 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.02.2019 год. 

 

Относно: точка „Седма“ - Докладна относно: Отчет за дейността на ПК 

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

младежка и социална политика - докладва М. Мустакова – председател на ПК. 

 

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

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема отчета за дейността на ПК по образование, култура, 

вероизповедания, спорт, туризъм, здравеопазване, младежка и социална 

политика за сведение. 

 

МОТИВИ: С оглед добиване представа за изпълнението на чл. 28 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет 

Хисаря намира решението за целесъобразно.  

 

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

ЗАМ. КМЕТ  НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Тони Илиева/ 

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     

 

           №  720   

 

Взето с Протокол № 77 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.02.2019 год. 

 

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

Административната комисия за периода юни-декември 2018 г. - докладва д-р 

Ал. Александров – председател на ПК. 

 

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

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема отчета на Административната комисия за периода юни-декември 

2018 г. за сведение. 

 

МОТИВИ: С оглед добиване представа за изпълнението на чл. 28 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет 

Хисаря намира решението за целесъобразно. 

  

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

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     

 

           №   721    

 

Взето с Протокол № 77 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.02.2019 год. 

 

 

 

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

26-00-1413/26.11.2018 г. от „БЕРЖЕ ТРАКИЯ” ЕООД и „РОЗА БЪЛГАРИЯ” 

ООД за допълване на Решение № 682/18.12.2018 г. на Общински съвет Хисаря за 

одобряване на задание за изработване на ПУП-Парцеларен план за трасе на 

пътна връзка за обекти „Дестилерия за етерично-маслени култури и обществено 

обслужване в ПИ 299009  и „Изграждане на предприятие за преработка на 

шипки", находящо се в УПИ 299006, производствени и складови дейности 

(дестилерия и сушилня), 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, 124б, ал. 1 и чл. 125 

от ЗУТ и направената корекция от Кмета на Общината, с поименно гласуване, 

Общински съвет Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Допълва на Решение № 682/18.12.2018 г., като същото се чете: „Одобрява 

на основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Задание по чл. 125 от ЗУТ за проектиране на 

ПУП-Парцеларен план за трасе на пътна връзка за обекти „Дестилерия за 

етерично-маслени култури и обществено обслужване в ПИ 299009, и 

„Изграждане на предприятие за преработка на шипки", находящо се в УПИ 

299006, производствени и складови дейности (дестилерия и сушилня), местност 
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„Кошовица”, землище с. Старосел, Община Хисаря, засягащо следните части от 

имоти: част от ПИ 299009 с площ 131 м 2, част от ПИ 001112 с площ 1138 м2,  

част от ПИ 299008 с площ 46 м2, част от ПИ 299006 с площ 64 м2 и ПИ 106004 

по КВС на с. Старосел, Община Хисаря, с промяна на предназначението в път с 

трайна настилка. 

МОТИВИ: С оглед необходимостта от изразяване на съгласие от 

Общинския съвет за преминаване на трасето през общински имоти промяна 

предназначението им в с път с трайна настилка, 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, 

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     

 

           №  722   

 

Взето с Протокол № 77 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.02.2019 год. 

 

 

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

еднократни парични помощи на социално слаби граждани от бюджета на 

община Хисаря - докладва П. Петров – секретар 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. Оттпуска еднократна парична помощ в размер на 300 (триста) лв. на  

Пена Лалева Малкиматова, гр. Хисаря, ул. Христо Ботев №31, за покриване на 

част от разходите по проведено оперативно лечение. Има представени 

разходооправдателни документи на стойност 3200,00лв. 

2. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 400 (четиристотин) 

лв. на Куно Вълков Филатски, гр. Хисаря, ул. Младост №6 за покриване на част 

от разходите необходими за лечение. Г-н Филатски е с тежко заболяване и се 

нуждае от продължително и скъпоструващо лечение.  Има приложени 

епикризи.  

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

Спас Найденов Делчевски, с. Ново Железаре, ул. 1, №6, за покриване на част от 

разходите по провеждане на лечение. Лицето е с влошено здравословно 

състояние и се нуждае от системно закупуване на лекарства за провеждане на 

лечение. 
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МОТИВИ: Във връзка с положителното становище на комисията, 

назначена от Кмета на общината със Заповед РД-05-247/22.03.2016 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 № 

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, 

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     

 

           №   723  

 

Взето с Протокол № 77 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.02.2019 год. 

 

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

състоянието на общинската собственост,  резултати  и ефиктивност от нейното 

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

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, с поименно гласуване, 

Общински съвет гр. Хисаря  

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема анализа за състоянието на общинската собственост,  резултати  и 

ефиктивност от нейното управление за сведение. 

 

МОТИВИ: Информацията има за цел да подобри управлението, 

получаването на приходи и оптимизирането на разходите, касаещи имотите- 

общинска собственост, поради което Общински съвет-Хисаря намира 

решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – няма 

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     

 

           №  724   

 

Взето с Протокол № 77 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.02.2019 год. 

 

 

 

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

под наем баня „Русалка”, представляваща УПИ І - 901, кв.26-а по КРП на гр. 

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

 

 

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

ал.1, ал. 2 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от 10 години, след 

провеждане на публичен явен търг, баня „Русалка” /Кюпчез/, представляваща 

УПИ І-901, кв.26-а по КРП на гр. Хисаря с площот 459 кв.м. – частна общинска 

собственост съгласно АОС № 292/28.11.2011 г., като  определя начална 

тръжна цена за имота, въз основа на експертна оценка на лицензиран оценител 

„РАЙЧЕВА - ВЕДИ КОНСУЛТ” ЕООД в размер на 370.00 (триста и 

седемдесет) лева месечно без ДДС. 

 

 

МОТИВИ: Във връзка с проявения интерес  от страна на наемател, както 

и с цел осигуряване на приходи за общинския бюджет за обезпечаване 
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финансирането на голяма част от общинските дейности, Общински съвет-

Хисаря намира настоящото решение за целeсъобразно. 

 

  

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – 3 

 

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     

 

           №    725 

 

Взето с Протокол № 77 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.02.2019 год. 

 

 

Относно: точка „Тринадесета“ - Докладна записка относно: Даване на 

съгласие за подписване на допълнително споразумение към текущ Договор за 

аренда от 09.07.2012 г. по молба на Ивелина Петрова Сиракова  с входящ № 94-

00-И-468 / 11.12.2018 г. и актуализация на Годишната програма на община 

Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2019 година 

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

 

 

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

от Закона за общинската собственост, с поименно гласуване, Общински 

съвет гр. Хисаря  

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Във връзка с молба вх. № 94-00-И-468/11.12.2018г. от Ивелина Петрова 

Сиракова – арендатор по Договор за аренда от 09.07.2012г. на земеделски земи 

в землището на село Старо Железаре,  дава съгласие,  Кмета на Общината да 

подпише допълнително споразумение към действащия  Договор за аренда от 

09.07. 2012 год. с което, да се даде възможност на арендаторът да продължи да 

ползва предоставените по договора имоти за периода от 10.07.2019 г. до 

30.09.2019 г. срещу получаване на обезщетение от общината в размер на 

определеното в договора арендно плащане.  

 

2. Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и 

разпореждане с общинската собственост за 2019 година, като в Раздел ІІ, точка 
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ІІ.1. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 

предоставяне под наем, подточка ІІ.1.2.Земеделски земи, включва: 

- имот 065 115, землище Старо Железаре, ЕКАТТЕ 68967, община Хисаря 

с начин на трайно ползване – нива, категория V, местност “Памукчийката” с 

площ от 1.895 дка. - частна общинска собственост, съгласно АОС № 

332/30.03.2012 г. 

- имот 065 222,  землище Старо Железаре, ЕКАТТЕ 68967, община 

Хисаря с начин на трайно ползване – нива, категория V, местност 

“Памукчийката” с площ от 2.001 дка. -  частна общинска собственост, съгласно 

АОС № 333/30.03.2012 г. 

 

МОТИВИ:  Във връзка с проявения интерес  от страна на арендатора и с  

оглед приключване на стопанската година 2018/2019 г.  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” - 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, 

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     

 

           №   726  

 

Взето с Протокол № 77 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.02.2019 год. 

 

 

Относно: точка „Четиринадесета“ - Докладна записка относно: 

Заявление вх. № 94-00-Б-12/14.02.2019 г. от Борис Бориславов Бормалийски за 

разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива  

(КПИИ) за обект „Склад за съхранение на пчеларски инвентар и продукция” в 

ПИ 000531 по КВС на с. Черничево, Община Хисаря  - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

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

ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря  

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ 

за проектиране на ПУП-ПРЗ за ПИ № 000531, м. Стопански двор, землище с. 

Черничево, ЕКТТЕ 81030, Община Хисаря, Област Пловдив за образуване на 

УПИ 000531 – за производствени и складови дейности, с градоустройствени 

показатели: свободно застрояване, зона Пп, височина до 10 м, Кинт. до 2.5, 

плътност до 80 %, озеленяване мин. 20 %. 

2. На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ разрешава изработване на ПУП-

ПРЗ за ПИ № 000531, м. Стопански двор, землище с. Черничево, ЕКТТЕ 81030, 

Община Хисаря, Област Пловдив за образуване на УПИ 000531 – за 

производствени и складови дейности, с градоустройствени показатели: 

свободно застрояване, зона Пп, височина до 10 м, Кинт. до 2.5, плътност до 80 

%, озеленяване мин. 20 %. 
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МОТИВИ: Във връзка с проявени инвестиционни намерения, Общински 

съвет Хисаря 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, 

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     

 

           №   727  

 

Взето с Протокол № 77 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.02.2019 год. 

 

 

 

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

разходваните средства за командировки на  Кмета на Община Хисаря за 

четвъртото тримесечие на 2018 г. (от 01.10.2018 г. до 31.12.2018 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  : 

 

Приема отчета за разходваните средства за командировки в страната на 

Кмета на Община Хисаря за периода от 01.10.2018 г. до 31.12.2018 г., както 

следва: 

 м. Октомври      .. 0.. лв. 

м. Ноември                ..0  лв. 

 м. Декемврии          ..0.. лв. 

 Всичко:                     ..0.. лв. 

 

МОТИВИ: С оглед упражняването на контрол върху извършените от 

Кмета на общината разходи за командировки за периода от 01.10.2018 г. до 
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31.12.2018 г., в изпълнение на нормативните изисквания, Общински съвет-

Хисаря 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, 

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     

 

           №   728    

 

Взето с Протокол № 77 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.02.2019 год. 

 

 

Относно: точка „Шестнадесета“ - Докладна записка относно: Отмяна на 

т. 19, 19.1-19.4 на  Решение  № 712 взето с Протокол № 76  на заседание на 

Общински съвет Хисаря проведено на 04.02.2019 г. - докладва Ива Вълчева – 

председател на ОбС. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2, чл. 45, ал. 9 във връзка с чл. 45, 

ал. 4 от ЗМСМА и чл. 146, т. 4 от АПК, с поименно гласуване, Общински 

съвет гр. Хисаря  

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Отменя т. 19, т. 19.1, т.19.2, т. 19.3 и т. 19.4 на Решение № 712 прието с 

Протокол № 76/04.02.2019 г. на Общински съвет- Хисаря. 

Приема нови точки 19.1 и 19.2 на Решение № 712 прието с Протокол № 

76/04.02.2019 г. на Общински съвет- Хисаря, както следва: 
 

 т. 19.1. Дава съгласие да се отпускат временни безлихвени заеми от 

временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране 

на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по 

други международни програми, включително и на бюджетни организации, 

чиито бюджет е част от общинския бюджет, като срока за погасяване на 

заемите да се обвързва със сроковете на ползването на съотвеното 

финансиране със средства от Европейския съюз и от други международни 

програми и договори и свързаното с тях национално съфинансиране, но не по-

късно от края на 2019г. 
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т. 19.2. Упълномощава Кмета да предоставя временни безлихвени заеми 

от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране 

на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по 

други международни програми, включително и на бюджетни организации, 

чиито бюджет е част от общинския бюджет, като срокът за погасяване на 

заемите да се определя в съответствие с условията на финансиращата програма, 

но не по-късно от края на 2019г.  

 

МОТИВИ: Съобразявайки се с указанията в писмо с Изх. № АК-01-29#2 

от 14.02.2019 г. на Областен управител на Област Пловдив, с което е  върнато 

за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания, Общински съвет 

Хисаря 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, 

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     

 

           №   729   

 

Взето с Протокол № 77 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.02.2019 год. 

 

 

Относно: точка „Седемнадесета“ - Докладна записка относно: Промяна 

на седалището и адреса на управление на „Медицински Център-I Хисар“ ЕООД 

- докладва Ива Вълчева – председател на ОбС. 

 

 

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

147, ал. 1  и ал. 2 във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 1 от ТЗ във връзка с  чл. 6 

във връзка чл. 8 във връзка чл. 10, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за 

учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост 

на Община Хисаря  върху общинската част от капитала на търговските 

дружества, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря  

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Променя адреса на управление на еднолично дружество с ограничена 

отговорност „Медицински Център-I Хисар“ ЕООД,  ЕИК  115515046   като 

занапред същият ще бъде:  Област Пловдивска,  Община Хисаря,  гр. Хисаря, 

ул. „Гладстон“ № 12.     

2. Приема нов учредителен акт на дружеството, който подписва. 

3. Възлага на Управителя на дружеството да впише в Търговския 

регистър извършената промяна. 

 

МОТИВИ: Тъй като е установено, че адреса на управление на 

„Медицински Център-I Хисар“ ЕООД   в гр. Хисаря, ул. „Гладстон“ № 19 не 
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съответства на административния адрес на сградата в гр. Хисаря, ул. 

„Гладстон“ №12 в която се помещава центъра, Общински съвет Хисаря 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, 

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     

 

           №   730  

 

Взето с Протокол № 77 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.02.2019 год. 

 

 

Относно: точка „Осемнадесета“ - Докладна записка относно: Доклад за 

дейността и проблемите на кметство Черничево, община Хисаря - докладва Ива 

Вълчева – председател на ОбС. 

 

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

Хисаря  

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема доклада за дейността и проблемите на кметство Черничево, 

община Хисаря за сведение. 

 

МОТИВИ: Във връзка с добиване представа относно работата на кмета 

на с. Черничево, Общински съвет Хисаря 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, 

ЗАМ. КМЕТ  НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Тони Илиева/ 
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