
     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     

 

           № 731   

 

Взето с Протокол № 78 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.03.2019 год. 

 

 

Относно: точка „Първа“ - Докладна записка относно: Приемане на отчет 

за дейността на община Хисаря в областта на социалната политика през 2018г. 

и Годишния план за развитие на социалните услуги в община Хисаря през 

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

 

 

На основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 36б, ал. 4 от ППЗСП, Общински съвет Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема отчета за дейността по развитието на социалните услуги в 

община Хисаря през 2018г.  

2. Приема Годишния план за развитие на социалните услуги в община 

Хисаря през 2020г. 

 

 МОТИВИ: С приемането на отчета за изпълнение на дейностите в 

областта на социалната политика от община Хисаря за 2018 год. се извърши 

проверка по изпълнението на социалните ангажименти от страна на община 

Хисаря в работата на Дом за стари хора в с. Старосел, Дневния център за стари 

хора в с. Старосел и гр. Хисаря, Центъра за обществена подкрепа в гр. Хисаря, 

различните социални услуги предоставени от общината през 2018 год. 

Приемането на плана има за цел да определи броя, вида и капацитета на 

социалните услуги, които функционират на територията на община Хисаря, 

броя, вида и капацитет на социалните услуги, които се предлага да бъдат 

mailto:obstina@hisar.bg


открити, закрити и/или преструктурирани на територията на общината, 

източниците на тяхното финансиране и ресурсно обезпечаване, поради което 

Общинския съвет намира настоящото решение 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     

 

           №   732 

 

Взето с Протокол № 78 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.03.2019 год. 

 

 

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

изпълнението на актуализацията на Наредбите приети от Общински съвет-

Хисаря - докладва П. Петров – секретар на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински 

съвет Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема информацията относно: Анализ изпълнението на 

актуализацията на Наредбите, приети от Общински съвет –Хисаря. 

2. Юристът на Общинска администрация да подготви и внесе за 

разглеждане Проект на наредба, с която се отменя Противопожарната наредба 

приета с Решение № 193, взето с Протокол № 24 от заседание на Общински 

съвет –Хисаря, състояло се на 27.11.1997г. и 

 Наредба № 3, за ползване и опазване на земеделските земи от поземления 

фонд на Община  Хисаря и селскостопанското имущество, приета с Решение № 

61, взето с Протокол  № 7 на заседание на Общински съвет –Хисаря, състояло 

се на 23.05.1996 г. 

3. Възлага на Кмета на Община Хисаря да изготви и внесе за обсъждане в 

Общинския съвет Проект на Правилник за финансово подпомагане за 

новородено или осиновено дете в Община Хисаря. 
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 МОТИВИ: Във връзка с по-нататъшната работа на Общинския съвет и 

Общинска администрация се налага този анализ на наредбите на Общинския 

съвет с цел по-нататъшно изготвяне и актуализиране на някои от тях. 

Общински 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     

 

           №   733 

 

Взето с Протокол № 78 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.03.2019 год. 

 

 

Относно: точка „Трета“ - Докладна записка относно: Тригодишна 

бюджетна прогноза за периода 2020 - 2022 г. на постъпленията от местни 

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

на община Хисаря. 

 

 

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

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

условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за 

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

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

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

РМС № 52 от 31 Януари 2019 г. за бюджетната процедура за 2020 г. и писмо 

БЮ-1 от 08 Февруари 2019 г. на Министерство на финансите,  с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Одобрява бюджетна прогноза за периода 2020 -2022 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на 

община Хисаря съгласно Приложение № 8 към БЮ-1 от 08 Февруари 2019 г. на 

Министерство на финансите; 

2. Одобрява Прогнозата на показателите за поети ангажименти и за 

задължения за разходи за периода 2020 – 2022 г. на Община Хисаря съгласно 

Приложение № 1а към БЮ-1 от 08 Февруари 2019 г. на Министерство на 

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

разходите за лихви по него за периода 2020 – 2022 г. Община Хисаря съгласно 

Приложение № 6г към БЮ-1 от 08 Февруари 2019 г.  на Министерство на 

финансите; 

4. Одобрява Справка от ефекта от увеличението на минималната работна 

заплата за периода 2020 – 2022 г. за делегираните от държавата дейности, 

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

БЮ-1 от 08 Февруари 2019 г. на Министерство на финансите; 

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

за периода 2020-2022 г., съгласно Приложение № 8а към БЮ-1 от 08 Февруари 

2019 г. на Министерство на финансите; 

 

МОТИВИ: Във връзка с основните принципни насоки на МФ по 

приемане на бюджетната  процедура за 2020 година и приетото от Министерски 

съвет Решение № 52 от 31.01.2019 г. година, Общинският 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     

 

           №   734 

 

Взето с Протокол № 78 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.03.2019 год. 

 

 

 

Относно: точка „Четвърта“ - Докладна записка относно: Актуализация 

на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с 

общинската собственост за 2019 година – имоти № 042006 и № 042122 с. 

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

 

 

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

8, ал. 9 т. 2 от Закона за общинската собственост,  с поименно гласуване, 
Общински съвет гр. Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и 

разпореждане с общинската собственост за 2019 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.2.2. „Земеделски земи“, включва: 

 Имот № 042006 с площ 16.206 дка., нтп – овошна градина, землище с. 

Беловица;  
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 Имот № 042122 с площ   8.635 дка., нтп – овошна градина, землище с. 

Беловица. 
 

 

МОТИВИ: Във връзка с проявен интерес за закупуване на имотите, 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     

 

           №   735 

 

Взето с Протокол № 78 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.03.2019 год. 

 

 

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

Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с 

общинската собственост за 2019 година – УПИ с. Беловица - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

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

8, ал. 9 т. 2 от Закона за общинската собственост,  с поименно гласуване, 
Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и 

разпореждане с общинската собственост за 2019 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 I – жилищно застрояване, кв.5  по КРП на с.Беловица с площ 10300 

кв.м.,  

УПИ I – жилищно застрояване, кв.5а по КРП на с.Беловица с площ 10240 

кв.м.,  
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УПИ I – жилищно застрояване, кв.6   по КРП на с.Беловица с площ 14470 

кв.м. 

 

МОТИВИ: Във връзка с проявен интерес за закупуване на имотите, 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     

 

           №   736 

 

Взето с Протокол № 78 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.03.2019 год. 

 

 

 

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

утвърждаване начална тръжна цена за продажба на имот 001060 землище с. 

Старосел - 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 № 

001060, землище с. Старосел, местност „Брега”, нтп – ливада, категория VI, 

площ 24.071 декара – частна общинска собственост, съгласно АОС № 67/ 

10.07.2007г. 

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

определената с експертна оценка на инж. Елена Ангелова Ковачева СПС в 

размер на 24 037 (двадесет и четири хиляди и тридесет и седем ) лева без 

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

публичния явен търг и сключи договор за продажба. 

 

МОТИВИ: Във връзка с проявен интерес за закупуване на имота, 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     

 

           №   737 

 

Взето с Протокол № 78 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.03.2019 год. 

 

 

 

Относно: точка „Седма“ - Докладна относно: Доброволно прилагане на 

влязъл в сила, неприложен регулационен план, по отношение на УПИ I  – 208,  

квартал 25  по КРП на град Хисаря, кв. Миромир, одобрен със заповед РД- 02-

14-2292/2000 г. и РП одобрен със заповед 513/14.08.1961 г. - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

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

2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ,  с поименно гласуване, Общински съвет гр. 

Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие, доброволно да се приложи влязъл в сила КРП на град 

Хисаря, кв. Миромир одобрен със заповед РД-02-14-2292/2000 г. и РП одобрен 

със заповед 513/14.08.1961 г., по отношение на  УПИ I – 208, кв 25, по КРП на 

град Хисаря, кв. Миромир, като община Хисаря прехвърли с договор за 

продажба по пазарни цени на Петър Миланов Бадов, от гр.Хисаря, кв. 

Миромир ул. „Зорница“ №1, правото на собственост върху 89.00 (осемдесет и 

девет) кв.м. общинско място, което се  придава към УПИ I – 208, кв.25 по КРП 

на град Хисаря, кв. Миромир. 

2. Одобрява изготвената от независим лицензиран оценител „ РАЙЧЕВА 

– ВЕДИ КОНСУЛТ ” ЕООД,  пазарна оценка на придаваемото  по регулация 

общинско място с  площ 89.00 (осемдесет и девет) кв.м.  участващо в 

mailto:obstina@hisar.bg


образуването на: УПИ I – 208,  квартал 25 по КРП на град Хисаря, кв. Миромир 

и определя  продажна цена, в размер на  2 225.00 (две хиляди двеста двадесет 

и пет ) лева без ДДС. 

3. Кметът на община Хисаря да издаде заповед и сключи договора за 

продажба на основание § 8, ал. 3 от ПР на ЗУТ, при условията на горните 

точки. 

 

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     

 

           №   738 

 

Взето с Протокол № 78 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.03.2019 год. 

 

 

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

ПУП-Парцеларен план и план-схема на трасе за минерален водопровод от 

Красновски бани до с. Красново в землището на с. Красново, Община Хисаря, 

съобщен в държавен вестник без възражения - докладва инж. П. Дойкова – кмет 

на община Хисаря. 

 

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

ЗУТ,  с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Одобрява ПУП-Парцеларен план и план-схема на трасе за минерален 

водопровод от Красновски бани до с. Красново, като през територия извън 

урбанизараната територия на с. Красново, преминава през следните имоти по 

КВС на землище с. Красново, Община Хисаря, Област Пловдив: 000416 – път 

III-6061, 000448 – ДПФ, 157064 –ОПС, 157102 – ОПС, 157045, 157046, 157047, 

157048, 157049, 157050, 157065 – частна собственост с нотариално заверени 

декларации от собствениците, а в урбанизираната територия преминава по 

улица с о.т. 102-98-97-96-95-94-93 по регулационния план на с. Красново, и ул. 

с о.т. 37-26-25-24 по регулационния план на Красновски бани, по зелените 

линии и надписи за трасето на приложения проект. 

 

МОТИВИ: При обявяването на ПУП-Парцеларен план и план-схемата на 

трасето за минерален водопровод от Красновски бани до с. Красново не са 
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постъпили възражения. Общински съвет-Хисаря намира настоящото решение 

за целeсъобразно.  

 

 

 

 

 

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     

 

           №   739 

 

Взето с Протокол № 78 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.03.2019 год. 

 

 

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

26-00-1068/17.09.2018 г., допълнено със заявление вх. № 26-00-1068-

(3)/20.02.2019 г., от „Ка Интертрейд” ЕООД, ЕИК 201511882 с Управител 

Екатерина Александрова Айххорн, за разрешаване на трасе за  водопровод за 

минерална вода от Сондаж 1, Красновски бани, 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, от 

ЗУТ, във връзка с чл. 108, ал. 2 от ЗУТ,  с поименно гласуване, Общински 

съвет гр. Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Не дава съгласие за преминаване на трасе за водопровод за минерална 

вода от находище „Красново”, Сондаж 1, с. Красново, Община Хисаря за обект 

„Къща за гости” в УПИ II-110, кв. 2 по плана на Красновски бани, по улица с 

осови точки 8-9-23.  

2. Не разрешава на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, проучване и 

проектиране на план-схема за водопровод за минерална вода от находище 

„Красново”, Сондаж 1, с. Красново, Община Хисаря за обект „Къща за гости” в 

УПИ II-110, кв. 2 по плана на Красновски бани, по улица с осови точки 8-9-23. 

3.   На основание чл. 99, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100, във връзка с чл.102, 

ал. 2  от АПК  възлага на Кмета на Община Хисаря  да предприеме действия за  

отмяна на издаденото разрешение за ползване на минерална вода  относно   

mailto:obstina@hisar.bg


обект „Къща за гости” в УПИ II-110, кв. 2 по плана на Красновски бани, по 

улица с осови точки 8-9-23.  

 

 МОТИВИ: Издаденото разрешение за ползване на определен дебит  

минерална вода  е за къща за гости, каквото е било първоначално заявеното 

инвестиционно намерение от инвеститора,  а представения  в последствие  

инвестиционен проект  е за  жилищна сграда  със стаи за гости, което по 

същество е различно от първоначално заявеното, 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     

 

           №   740 

 

Взето с Протокол № 78 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.03.2019 год. 

 

 

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

НЧ „Тодор Пашкулов-1928“ – с. Старо Железаре по Процедура BG06RDР001-

19.167-МИГ Хисаря, Мярка 6 –„Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от 

Стратегията на МИГ Хисаря с проект „Ремонт на читалищен салон, гримьорни, 

сцена, подмяна на ел. инсталация и монтиране на озвучителна уредба в НЧ 

„Тодор Пашкулов-1928“ – с. Старо Железаре - докладва инж. П. Дойкова – кмет 

на община Хисаря. 

 

 

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

Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие НЧ „Тодор Драганов Пашкулов - 1928” с. Старо 

Железаре да кандидатства по Процедура BG06RDP001-19.167-МИГ Хисаря, 

Мярка 6 – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията на МИГ 

Хисаря с проект: „Ремонт на читалищен салон, гримьорни, сцена, подмяна на 

ел. инсталация и монтиране на озвучителна уредба в НЧ „Тодор Драганов 

Пашкулов - 1928”- с. Старо Железаре“. 

2. Дейностите, включени в проект: „Ремонт на читалищен салон, 

гримьорни, сцена, подмяна на ел. инсталация и монтиране на озвучителна 

уредба в НЧ „Тодор Драганов Пашкулов - 1928”- с. Старо Железаре“ 

съответстват на Общинския план за развитие на Община Хисаря за периода 

2014-2020 г. в  
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Приоритет 2.1: Развитие на инфраструктурата. 

Мярка 2.1.7: Подобряване на културната инфраструктура в общината; 

Реконструкция и обновяване на културните институции. 

 

МОТИВИ: С кандидатстването по Мярка 6 – „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от Стратегията на МИГ Хисаря ще допринесе за подобряване 

базата и дейността на НЧ „Тодор Драганов Пашкулов - 1928”- с. Старо 

Железаре“. 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     

 

           №   741 

 

Взето с Протокол № 78 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.03.2019 год. 

 

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

отчет за изпълнение на Годишния план на дейностите за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в община Хисаря през 2018-та година                                                                                                                                                                                                                          

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

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински 

съвет Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема отчета за изпълнение на Годишния план на дейностите за 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Хисаря през 

2018-та година. 

МОТИВИ: Във връзка с предоставяне на обща и допълнителна подкрепа 

за личностно развитие на децата и учениците в системата на предучилищното и 

училищно образование, на децата и учениците със специални образователни 

потребности, на децата и учениците с хронични заболявания, на децата и 

учениците в риск и на децата и учениците с изявени дарби, 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     

 

           №   742 

 

Взето с Протокол № 78 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.03.2019 год. 

 

 

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

вх. № 26-00-276/28.02.2019 г. от „ЕКСПО КОНТАКТ” ЕООД, ЕИК 175445983 с 

Управител Мариета Трифонова Райкова, за разрешаване провеждане на 

„УЛИЦА НА ЗАНАЯТИТЕ – ХИСАРЯ 2019” в периода 1 – 6 юни 2019 г. - 

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

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и  ал. 2 от ЗМСМА, чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, 

чл. 7, ал. 1 от Наредба за разполагане на преместваемите обекти за 

търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското 

обзавеждане на територията на Община Хисаря,  с поименно гласуване, 
Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Одобрява схема за разполагане на временни кампанийни преместваеми 

мобилни обекти в гр. Хисаря на източния тротоар на бул. „Генерал Гурко” от 

пресечката с ул. „Васил Петрович” до края на паркинга. 

Разрешения за поставяне на временни мобилни преместваемите обекти по 

схемата на източния тротоар на бул. „Генерал Гурко” от пресечката с ул. 

„Васил Петрович” до края на паркинга в гр. Хисаря да се издават за времето на 

провеждане на организирани празници, фестивали и други мероприятия. 

  

МОТИВИ: Във връзка с необходимостта от становище на Общинския 

съвет относно разполагането на временни мобилни преместваемите обекти по 

схемата на източния тротоар на бул. „Генерал Гурко” от пресечката с ул. 
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„Васил Петрович” до края на паркинга в гр. Хисаря да се издават за времето на 

провеждане на организирани празници, фестивали и други мероприятия, 

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     

 

           №   743 

 

Взето с Протокол № 78 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.03.2019 год. 

 

 

 

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

на План-схема на „Водопровод за минерална вода от Сондаж 3 (на минерална 

вода от находище Хисаря), съобщена в държавен вестник без възражения - 

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

 

 

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

ЗУТ,  с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Одобрява План-схема на „Водопровод за минерална вода от Сондаж 3 (на 

минерална вода от находище Хисаря) за захранване на УПИ V-432, кв. 62 по 

плана на гр. Хисаря, Община Хисаря”, преминаващо през ПИ 5237 (УПИ II-

Балнеосанаториум на МНО, кв. 92), по улици „Илин Паунов”, „Антон Иванов” 

и бул. „Христо Ботев”, осови точки 203-204-205-206-212-213-214-244-243 по 

регулационния план на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив по сините 

линии за трасето на приложения проект. 

 

МОТИВИ: Във връзка с Решение № 683, Протокол № 71/18.12.2018 г. на 

ОбС, с което е дадено разрешение за преминаване на трасето по улици „Илин 

Паунов”, „Антон Иванов” и бул. „Христо Ботев”  и № 448, Протокол № 

52/23.01.2018 г. на ОбС с което е разрешено проучване и проектиране на План-
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схема на „Водопровод за минерална вода от Сондаж 3 (на минерална вода от 

находище Хисаря) за захранване на УПИ V-432, кв. 62 по плана на гр. Хисаря, 

Община Хисаря”, 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     

 

           №  744  

 

Взето с Протокол № 78 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.03.2019 год. 

 

 

Относно: точка „Четиринадесета“ - Докладна записка относно: Издаване 

на Запис на заповед от Кмета на Община Хисаря в полза на разплащателна 

агенция на фонд „Земеделие”(РА ДФЗ) - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 

община Хисаря. 

 

 

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

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Упълномощава Кмета на община Хисаря инж. Пенка Димитрова 

Дойкова да подпише Запис на Заповед, без протест и без разноски, платима на 

предявяване в полза на разплащателна агенция ДФ „Земеделие” като 

обезпечение на 100% от заявения размер на авансовото плащане на стойност 

826 539,27 лв. (осемстотин двадесет и шест хиляди петстотин тридесет и девет  

лева и двадесет и седем стотинки) по договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ: № 16/07/2/0/00418 - „Рехабилитация и реконструкция на 

общинска пътна мрежа в Община Хисаря”.   

2. Одобрява Запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане по 

договор  № 16/07/2/0/00418 г. за отпускане на финансова помощ безвъзмездна 

финансова помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции за създаването, 

подобряването или разщиряването 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 райони. 
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3. Упълномощава Кмета на община Хисаря да подготви необходимите 

документи за подаване на заявка за авансово плащане. 

 

МОТИВИ: Във връзка с необходимостта от представяне на запис на 

заповед издадена от Кмета на общината в полза на РА в размер на 100% от 

стойността на авансовото плащане към искането, 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     

 

           №  745  

 

Взето с Протокол № 78 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.03.2019 год. 

 

 

 

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

входящ № 91-00-42/07.03.2019 г. от пенсионери от гр. Хисаря за разкриване на 

клуб на пенсионера - 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. 7 и 

11 от Наредба за организацията, финансирането и дейността на 

пенсионерските клубове на територията на Община хисаря, приета с 

Решение № 322/23.04.2013г. изменена с Решение № 269/21.02.2017г. на ОбС 

Хисаря, с поименно гласуване,  Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Разкрива Клуб на пенсионерите в град Хисаря и определя  общинско 

помещение с площ от 55.26 кв. м., находящо се в партерния етаж от 4 етажния 

жилищен блок, застроен в УПИ I-групово жилищно строителство, кв.9 по КРП 

на гр. Хисаря с административен адрес: област Пловдив, община Хисаря, 

гр.Хисаря,  ул. „Аугуста” № 16 – частна общинска собственост, съгласно АОС 

№ 10/20.08.1997 г. вписан в Служба по вписванията № 26640/16.12.2004 г., № 

145, том 82, в което клубът да осъществява социални, здравни и културни 

дейности. 

2. Упълномощава Кмета на община Хисаря да извърши всички 

необходими действия съгласно чл. 11 от Наредба за организацията, 

финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на 
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Община Хисаря, приета с Решение № 322/23.04.2013 г. изменена с Решение № 

269/21.02.2017 г. на ОбС Хисаря, по предоставянето на помещението по т. 1. 

 

МОТИВИ: За удовлетворяване искането на 71 пенсионери от гр.  Хисаря, 

които желаят да бъде разкрит клуб на пенсионерите  в свободно общинско 

помещение находящо се в гр. Хисаря, ул. „Аугуста” № 16, 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     

 

           №  746  

 

Взето с Протокол № 78 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.03.2019 год. 

 

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

на микроязовирите общинска собственост по отношение на тяхната 

безопасност при обилни валежи - докладва инж. П. Дойкова – 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 информацията за състоянието на микроязовирите общинска 

собственост по отношение на тяхната безопасност при обилни валежи 

 

МОТИВИ: С приемането на информацията за състоянието на 

микроязовирите общинска собственост се извършва проверка относно тяхното 

състояние и предотвратяването на бедствия и аварии при експлоатацията им. С 

оглед привеждане в безопасност на язовирите на територията на Община 

Хисаря, 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/ 
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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     

 

           №   747 

 

Взето с Протокол № 78 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 19.03.2019 год. 

 

 

 

Относно: точка „Седемнадесета“ - Докладна записка относно: 

Определяне на основни месечни работни заплати на кметовете на населените 

места от община Хисаря, считано от 01.01.2019 г. - докладва инж. П. Дойкова – 

кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 16 от ПМС 

№ 67/2010 г. Общински съвет Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Определя основна работна заплата на кметовете на населените места, 

както следва: 

Пенка Дойкова – кмет на община Хисаря – 1944 лв.; 

Божана Пампурова – кмет на с.Михилци – 834 лв.; 

Богдан Иванов – кмет на с.Черничево – 928 лв.; 

Илия Тонов – кмет на с.Ст.Железаре – 968 лв.; 

Петър Ненов – кмет на с. Ново Железаре – 834 лв.; 

Неда Топузлийска – кмет на с.Паничери – 991 лв.; 

Матея Гудев – кмет на с.Старосел – 1003 лв.; 

Цвятко Истилянов – кмет на с.Красново – 991 лв.; 

Илина Костова – кмет на с.Беловица – 928 лв.; 
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Румен Айвазов – кмет на с.Кръстевич – 928 лв.; 

Недялка Кирева – кмет на с. Мало Крушево – 834 лв. 

 

МОТИВИ: Съгласно чл. 5, ал. 16 на ПМС 67/2010 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/ 

 


