
     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     

 

           № 748   

 

Взето с Протокол № 79 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 23.04.2019 год. 

 

 

 

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

на  „Медицински център - I - Хисар“ ЕООД гр. Хисаря за 2018 г. - докладва 

проф. д-р П. Петров – управител на „Медицински център - I - Хисар“ ЕООД. 

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 147, 

ал. 2, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ и във връзка с  чл. 10, ал. 1, т. 3 и  

т. 25  от  Наредбата за реда за учредяване търговски дружества и 

упражняване правата на собственост на община Хисар върху общинската 

част от капитала на търговските дружества, с поименно гласуване, 

Общински съвет Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

   

Приема отчета за дейността на  „Медицински център - I - Хисар“ ЕООД 

гр. Хисаря за 2018 г.   

  

 

МОТИВИ:  С оглед упражняване правата на едноличен собственик на 

капитала в общинското еднолично дружество с ограничена отговорност във 

връзка с приемането на годишен финансов отчет, придружен с писмен доклад 

за работата си, за финансовото и икономическото състояние на дружеството, за 
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съществуващите проблеми и мерки за тяхното решаване, Общински съвет 

намира настоящото решение 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, 

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     

 

           № 749   

 

Взето с Протокол № 79 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 23.04.2019 год. 

 

 

Относно: точка „Втора“ - Докладна записка относно: Отчет за дейността 

на РУ на МВР за 2018 г. - докладва Ива Вълчева – председател на ОбС. 

 

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

Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема отчет за дейността на РУ на МВР гр. Хисаря за 2018 г. 

 

МОТИВИ: Решението е с цел проверка на оперативната обстановка в 

Общината, взаимодействието на РУП с изпълнителната власт за решаването на 

местните проблеми – спазването на законността, работата по безопасността на 

движението, опазване на обществения ред в изпълнение на Наредба № 1 на 

Общинския съвет. След като отчете, че предоставената информация е  подробна 

и изчерпателна, 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     

 

           № 750   

 

Взето с Протокол № 79 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 23.04.2019 год. 

 

 

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

състоянието, дейност и мерки на РСПБЗН – гр. Хисаря във връзка с 

предстоящия летен пожароопасен период – 2019 г. - докладва Ива Вълчева – 

председател на ОбС.  

 

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

Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

 Приема информацията за състоянието, дейност и мерки на РСПБЗН – гр. 

Хисаря във връзка с предстоящия летен пожароопасен период – 2019 г. 

 

МОТИВИ: С приемането на информацията за дейността и мерки на 

РСПБЗН гр. Хисаря във връзка с предстоящия летен пожароопасен период – 

2019 г. се извършва проверка и за готовността на местната РСПБЗН да реагира 

при пожари, включително и в горските територии общинска собственост. 

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     

 

           № 751   

 

Взето с Протокол № 79 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 23.04.2019 год. 

 

 

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

Общинска програма за закрила на детето за 2019 г. - докладва Ива Вълчева – 

председател на ОбС. 

 

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

съвет Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

 Приема Общинска програма за закрила на детето за 2019 г. 

 

МОТИВИ:  Приемането решението е в изпълнение на разпоредбите на 

Закона за закрила на детето и има за цел да планира текущата практическа 

дейност по закрила на детето в 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     

 

           № 752   

 

Взето с Протокол № 79 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 23.04.2019 год. 

 

 

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

Археологическия музей в гр. Хисаря през 2018 г. - докладва Ива Вълчева – 

председател на ОбС. 

 

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

Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема отчета за работата на Археологическия музей в гр. Хисаря през 

2018 г. 

2. Приема плана за работата на Археологическия музей за 2019 г. 

 

МОТИВИ: За добиване реална представа за работата на 

Археологическия музей, както и за състоянието на недвижимите паметници на 

културата в община Хисаря, както и плана за работа през настоящата година, 

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     

 

           № 753   

 

Взето с Протокол № 79 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 23.04.2019 год. 

 

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

състоянието на парковете в общината, поддържане, опазване на тревната и 

дървесна растителност - докладва Тони Илиева – за кмет на община Хисаря – 

Заповед № РД-05-195/19.04.2019 г. 

 

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 парковете в общината, 

поддържане, опазване на тревната и дървесна растителност. 

 

МОТИВИ: С оглед контрола върху имотите публична общинска 

собственост, предназначени за задоволяване на обществените потребности на 

населението, състоянието на парковете в общината, поддържане и опазване 

растителността, 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     

 

           № 754   

 

Взето с Протокол № 79 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 23.04.2019 год. 

 

 

 

Относно: точка „Седма“ - Докладна записка относно: Отчет за броя 

ползватели на минерална вода и сумите от такса водопренос, постъпили в 

общинския бюджет от находище на минерална вода – изключителна държавна 

собственост № 37, Сондаж № 1, село Красново, общ. Хисаря - докладва Тони 

Илиева – за кмет на община Хисаря – Заповед № РД-05-195/19.04.2019 г. 

 

 

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

Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема отчета за броя ползватели на минерална вода и сумите от такса 

водопренос, постъпили в общинския бюджет от находище на минерална вода – 

изключителна държавна собственост № 37, Сондаж № 1, село Красново, 

община Хисаря. 

 

 

МОТИВИ: С цел осъществяване контрол върху управлението и 

ползването на минерална вода от находище изключителна държавна 

собственост № 37 с. Красново, предоставено безвъзмездно на общината с 
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Решение № 34/10.02.2012 г. от МОСВ за стопанисване, управление и ползване, 

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     

 

           № 755   

 

Взето с Протокол № 79 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 23.04.2019 год. 

 

Относно: точка „Осма“ - Докладна относно: Приемане  на Годишен план 

на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в  

Община Хисаря  за 2019 г.  - Тони Илиева – за кмет на община Хисаря – 

Заповед № РД-05-195/19.04.2019 г. 

 

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

Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие 

на децата и учениците в  Община Хисаря  за 2019 г. 

 

МОТИВИ: В изпълнение на разпоредбите на  чл.197, ал. 3 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, 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/ 

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     

 

           № 756   

 

Взето с Протокол № 79 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 23.04.2019 год. 

 

 

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

партньорство на Община Хисаря с община Сопот за кандидатстване с проектно 

предложение: „Патронажна грижа в общините Хисаря и Сопот“ по процедура 

чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-

2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 

2” и подписване на Споразумение за партньорство - докладва Тони Илиева – за 

кмет на община Хисаря – Заповед № РД-05-195/19.04.2019 г. 

 

 

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 59 и чл. 61 от 

ЗМСМА и във връзка с изискванията в т. 9.1.2 и т.20 от условията за 

кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” на Оперативна програма 

Развитие на човешките ресурси 2014-2020, с  поименно гласуване,  Общински 

съвет Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие община Хисаря да кандидатства с проектно предложение по 

процедура BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и               

лица с увреждания – Компонент 2” на Оперативна програма Развитие на 

човешките ресурси 2014-2020.  

2. Дава съгласие община Хисаря да бъде партньор на община Сопот в 

проектно предложение „Патронажна грижа в общините Хисаря и Сопот“ по 

процедура BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
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увреждания – Компонент 2” на Оперативна програма Развитие на човешките 

ресурси 2014-2020.  

3. Упълномощава Кмета на община Хисаря да подпише споразумение за 

партньорство с община Сопот в проектно предложение „Патронажна грижа в 

общините Хисаря и Сопот“  по процедура BG05M9OP001-2.040 “Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” на Оперативна 

програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020, съгласно приложения проект 

на Споразумение за партньорство - Приложение IІІ към документите за 

кандидатстване.  

 

МОТИВИ: С цел изграждане на модел за патронажни грижи за възрастни 

хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни 

увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-

социални услуги в техните домове, 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     

 

           № 757   

 

Взето с Протокол № 79 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 23.04.2019 год. 

 

 

Относно: точка „Десета“ - Докладна записка относно: Даване на съгласие 

за разделяне на имот 000 503 – полски път  в землище село Мътеница - Тони 

Илиева – за кмет на община Хисаря – Заповед № РД-05-195/19.04.2019 г. 

 

 

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

гласуване, Общински съвет Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

    1. Дава съгласие да се  раздели имот  000 503 в землището на с 

Мътеница с ЕКАТТЕ 49624, община Хисаря,  площ  0.649 дка, нтп – полски 

път, вид собственост – публична общинска,  като от имота се образуват два 

нови имота, съгласно представената скица проект за делба № ФО 

1475/25.03.2019 г.  неразделна част от решението, а именно: 

- Имот 000 506 с площ от 0.128 дка., нтп – полски път, вид собственост 

– общинска публична;  

- Имот  000 507 с площ от 0.521 дка. нтп – полски път, вид собственост 

– общинска публична.  

2. Възлага на Кмета на община Хисаря да извърши необходимите по 

закон действия за отразяване в КВС на с. Мътеница  разделянето на имота по 

т.1.  

     

МОТИВИ: Във връзка с ползването на новообразуван имот 000 507  

съобразно функционалното му предназначение - път и след разделянето по 
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предложената скица проект за делба № ФО1475/25.03.2019 г., Общински съвет-

Хисаря намира настоящото решение за целeсъобразно. 

 

 

 

Общ брой общински съветници - 17  - “за” - 10  

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     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     

 

           № 758   

 

Взето с Протокол № 79 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 23.04.2019 год. 

 

 

Относно: точка „Единадесета“ - Докладна записка относно: 

Предоставяне под наем на 5 броя имоти с нтп – ниви в масив 58, местност 

„Еленкини ниви”, землище село Беловица - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 

община Хисаря.  

 

 

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.24 а, ал.5 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, поименно 

гласуване,  Общински съвет Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

   1. Да се предоставят под наем за срок от 5 стопански години, считано 

от 01.10.2019 г. за отглеждане на едногодишни селскостопански култури 

1.1 Имот № 058 006, площ  2.992 дка. нтп – из. нива, IХ кат., местност 

„Еленкини ниви”, землище Беловица, частна общинска собственост АОС № 

1342/19.02.2019 г.  

1.2. Имот № 058 012, площ 4.811 дка. нтп – нива, IХ кат., местност 

„Еленкини ниви”, землище Беловица, частна общинска собственост АОС № 

1343/19.02.2019 г 

1.3. Имот № 058 023, площ 13.041 дка, нтп – нива, V кат., местност 

„Еленкини ниви”, землище Беловица, частна общинска собственост АОС № 

1344/19.02.2019 г.  

1.4. Имот № 058 037, площ  4.719 дка, нтп – нива, V кат., местност 

„Еленкини ниви”, землище Беловица, частна общинска собственост АОС № 

1345/19.02.2019 г.  
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1.5. Имот № 058 059, площ  2.791 дка, нтп – нива, V кат., местност 

„Еленкини ниви”, землище Беловица, частна общинска собственост АОС № 

1346/19.02.2019 г.  

2. Имотите по точка 1 да се отдадат под наем комплексно, след 

провеждане на публично оповестен явен търг по реда на  глава VІ от 

Наредбата по чл.8 ал.2 от ЗОС на Общински съвет Хисаря,   

 3. Търгът по точка 2 да се проведе при начална тръжна цена от 624.00 

(шестстотин двадесет и четири ) лева годишно, представлаваща пазарната 

годишна наемна цена за имоти  №№ 058006, 058012, 058023, 058037, 058059,  

местност „Еленкини ниви”, землище с. Беловица с обща площ  от 28.354 дка. 

съгласно Експертиза от 01.03.2019 г. за определяне пазарна наемна цена на 

земеделски земи с нтп-ниви – 5 броя поземлени имоти в м. „Еленкини ниви”, 

землище с. Беловица, изготвена от  лицензиран оценител на „Пловдивинвест 

- 21” АД.  

4. Въз основа на резултатите от проведения търг, Кметът на общината 

да  сключи договор за наем  при условие, че при предявени и доказани 

реституционни претенции с влязло в сила съдебно решение и решение на 

Общинска служба по земеделие –Хисаря, по отношение на имот от договора, 

действието на договора за имота се прекратява, без право на обезщетение от 

страна на наемателя. 

   

МОТИВИ: Във връзка със заявен интерес за наемане на имотите за 

отглеждане на едногодишни стопански култури и с цел осигуряване на приходи 

за общинския бюджет за обезпечаване финансирането на голяма част от 

общинските дейности, Общински съвет-Хисаря намира настоящото решение за 

целeсъобразно.  

 

 

 

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

Присъствали - 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     

 

           № 759   

 

Взето с Протокол № 79 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 23.04.2019 год. 

 

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

вх. № 94-00-Д-86/14.03.2019 г. от Даньо Стоянов Рабаджийски за разрешение за 

изработване на ПУП-ПЗ по чл. 125 от ЗУТ и Наредба № 19/25.10.2012 г. за 

строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им, за 

поземлен имот № 054030, местност „Манастира”, землище с. Мътеница, 

Община Хисаря, Област Пловдив - Тони Илиева – за кмет на община Хисаря – 

Заповед № РД-05-195/19.04.2019 г. 

 

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

124б, чл. 125 от ЗУТ, Общински съвет Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

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

за изработването на проект за ПУП-ПЗ за част от ПИ № 054030, местност 

„Манастира”, землище с. Мътеница, ЕКАТТЕ 49624, Община Хисаря, Област 

Пловдив, без промяна на предназначението за „Селскостопанска сграда за 

отглеждане на животни /навес за говеда с поилки и хранилки/”.                       
 2. На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ разрешава изготвяне на ПУП-ПЗ за 

част от ПИ № 054030, местност „Манастира”, землище с. Мътеница, ЕКАТТЕ 

49624, Община Хисаря, Област Пловдив, без промяна на предназначението за 

„Селскостопанска сграда за отглеждане на животни /навес за говеда с поилки и 

хранилки/”.                       

 

МОТИВИ: Във връзка с възникнало инвестиционно намерение за 

изграждане „Селскостопанска сграда за отглеждане на животни /навес за говеда 

mailto:obstina@hisar.bg


с поилки и хранилки/”, 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     

 

           № 760   

 

Взето с Протокол № 79 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 23.04.2019 год. 

 

 

 

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

вх. № 94-00-З-28/03.12.2018 г. от Златко Тошев Бозев, допълнена с писмо вх. № 

94-00-З-10$13.03.3019 г. за разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за промяна 

на предназначението на ПИ“ № 041019, м. „Станилица“, землище с. Старосел, 

ЕКАТТЕ 69016, община Хисаря, област Пловдив, за обект „Жилищно 

строителство и къща за гости“ - докладва Тони Илиева – за кмет на община 

Хисаря – Заповед № РД-05-195/19.04.2019 г. 

 

 

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

124б, чл. 125 от ЗУТ, Общински съвет 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 № 041019, м. „Станилица”, землище с. 

Старосел, ЕКАТТЕ 69016, Община Хисаря, Област Пловдив, за промяна на 

предназначението за обект „Жилищно строителство и къща за гости”. 

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

проектиране на ПУП-ПРЗ за ПИ № 041019, м. „Станилица”, землище с. 

Старосел, ЕКАТТЕ 69016, Община Хисаря, Област Пловдив, за промяна на 

предназначението за обект „Жилищно строителство и къща за гости”, с 
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нискоетажно свободно застрояване, зона Жм, височина до 10 м, етажност до 3 

етажа, Кинт. до 1.2, плътност на застрояване до 60 %, озеленяване мин. 40 % . 
  

МОТИВИ: Във връзка с възникнало инвестиционно намерение, 

Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 
 

 

 

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР  НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     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     

 

           № 761   

 

Взето с Протокол № 79 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 23.04.2019 год. 

 

 

Относно: точка „Четиринадесета“ - Докладна записка относно: 

Заявление вх. № 94-00-С-165/02.04.2019 г. на Станка Йорданова Станева за 

разрешаване на изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-493, 

за производствена, складова и обществено обслужваща дейност и УПИ II-493, 

за производствена, складова и обществено обслужваща дейност с разширение с 

ПИ 141142, м. „Пловдивски път - 03”, по КВС на гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, 

Община Хисаря, Област Пловдив - докладва Тони Илиева – за кмет на община 

Хисаря – Заповед № РД-05-195/19.04.2019 г. 

 

 

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

124б, чл. 125 от ЗУТ, Общински съвет Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

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

за проектиране на изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 000493, представляващ УПИ 

I-493, за производствена, складова и обществено обслужваща дейност и УПИ 

II-493, за производствена, складова и обществено обслужваща дейност, с 

разширение на основание чл. 67а от ППЗОЗЗ и приобщаване на ПИ 141142, м. 

„Пловдивски път - 03”, по КВС на гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря, 

Област Пловдив, като се образува УПИ I-493, 141142, за производствена и 

складова дейност, със запазване на зоната Пп с градоустройствени показатели: 

етажност до 3 етажа, височина до 10 м, плътност на застрояване до 80 %, 
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озеленяване мин. 20 %, Кинт. до 2.0, застрояване на 5 м от улици и на 3 м от 

съседни ПИ.  

2. На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ разрешава проектиране на 

изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 000493, представляващ УПИ I-493, за 

производствена, складова и обществено обслужваща дейност и УПИ II-493, за 

производствена, складова и обществено обслужваща дейност, с разширение на 

основание чл. 67а от ППЗОЗЗ и приобщаване на ПИ 141142, м. „Пловдивски 

път - 03”, по КВС на гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря, Област 

Пловдив, като се образува УПИ I-493, 141142, за производствена и складова 

дейност, със запазване на зоната Пп с градоустройствени показатели: етажност 

до 3 етажа, височина до 10 м, плътност на застрояване до 80 %, озеленяване 

мин. 20 %, Кинт. до 2.0, застрояване на 5 м от улици и на 3 м от съседни ПИ.  

 

МОТИВИ: Във връзка с възникнало инвестиционно намерение, 

Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР  НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     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     

 

           № 762   

 

Взето с Протокол № 79 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 23.04.2019 год. 

 

 

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

вх. № 91-00-72/03.04.2019 г. на Иван Петков Иванов и Цветелина Петкова 

Иванова за разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна 

инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ, във връзка с Наредба № 19/25.10.2012 г. 

за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им, за 

изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 163007, м. „Спасова черква”, с. Михилци, 

ЕКАТТЕ 48564, Община Хисаря, Област Пловдив за обект ”Дървен навес за 

свободно пасищно отглеждане на 90 броя автохонна порода кози” - Тони 

Илиева – за кмет на община Хисаря – Заповед № РД-05-195/19.04.2019 г. 

 

 

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

124б, чл. 125 от ЗУТ, Общински съвет Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

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

за изработването на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 163007, м. „Спасова черква”, с. 

Михилци, ЕКАТТЕ 48564, Община Хисаря, Област Пловдив, без промяна на 

предназначението за ”Дървен навес за свободно пасищно отглеждане на 90 

броя автохонна порода кози”. 

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

за ПИ 163007, м. „Спасова черква”, с. Михилци, ЕКАТТЕ 48564, Община 
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Хисаря, Област Пловдив, без промяна на предназначението за ”Дървен навес за 

свободно пасищно отглеждане на 90 броя автохонна порода кози”. 

 

МОТИВИ: Във връзка с възникнало инвестиционно намерение за 

изграждане „Дървен навес за свободно пасищно отглеждане на 90 броя 

автохонна порода кози”, 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     

 

           № 763   

 

Взето с Протокол № 79 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 23.04.2019 год. 

 

 

 

Относно: точка „Шестнадесета“ - Докладна записка относно: 

Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ I-Парк и 

минерални бани, и УПИ II-СОЗ I-ва зона „Сондаж 1” и КЕИ „Топлите извори”, кв. 3 по плана на 

Красновски бани, с. Красново, Община Хисаря - Тони Илиева – за кмет на 

община Хисаря – Заповед № РД-05-195/19.04.2019 г. 

 

 

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 3 от 

ЗУТ, с поименно гласуване, Общински съвет Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Разрешава проучване и проектиране за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ 

I-Парк и минерални бани, и УПИ II-СОЗ I-ва зона „Сондаж 1” и КЕИ „Топлите извори”, кв. 3 по плана на 

Красновски бани, с. Красново, Община Хисаря за проектиране на пояс I на СОЗ 

на „Сондаж № 1” и Каптирани естествени извори „Топлите извори” на 

находище на минерална вода Красново, като заличава УПИ I-Парк и минерални бани, и 

УПИ II-СОЗ I-ва зона „Сондаж 1” и КЕИ „Топлите извори” и образува нови урегулирани 

поземлени имоти: УПИ I-Парк и минерални бани, УПИ III-СОЗ I-ва зона „Сондаж 1” и УПИ IV-

СОЗ I-ва зона КЕИ „Топлите извори” съгласно зачерквания, линии и надписи в кафяв цвят за 

регулацията, с градоустройствени показатели за зона Оз, със свободно 
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застрояване по означено с ограничителни линии в червен пунктир и надписи в 

таблицата за застрояването и матрица в син цвят.                        

 

МОТИВИ: За осъществяване на безвъзмездното право на управление и 

ползване на находище за минерална вода – изключителна държавна 

собственост „Красново” с. Красново, Община Хисаря, предоставено с решение 

от Министерството на околната среда и водите и изпълнение на дадените 

указания от МОСВ за обособяване на отделни конфигурации на пояс I на СОЗ 

около „Сондаж 1” и КЕИ „Топлите извори” на находище на минерална вода 

Красново, Общинския съвет 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     

 

           № 764   

 

Взето с Протокол № 79 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 23.04.2019 год. 

 

 

Относно: точка „Седемнадесета“ - Докладна записка относно: 

Кандидатстване на Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“ с проект 

„Популяризиране на местни археологически обекти на територията на МИГ 

„Хисаря“ и МИГ „Текучи Асоциация Румъния“ за транснационално 

сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за 

сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. - докладва М. Мустакова 

– общински съветник и Председател на УС на Сдружение „Местна инициативна 

група Хисаря“. 

 

 

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

Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

 1. Дава съгласие Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“ да 

реализира дейността по поставяне на 10 /десет/ броя информационни табла в 

гр.Хисаря и населените места от общината в рамките на проект 

„Популяризиране на местни археологически обекти на територията на МИГ 

„Хисаря“ и МИГ „Текучи Асоциация Румъния“ за транснационално 

сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за 

сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. 

2.Дейностите, включени в проект „Популяризиране на местни 

археологически обекти на територията на МИГ „Хисаря“ и МИГ „Текучи 
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Асоциация Румъния“ съответстват на Общинския план за развитие на Община 

Хисаря за периода 2014 – 2020 г. в 

Приоритет 1.3. Развитие на конкурентноспособен туризъм 

Мярка 1.3.2. Развитие на рекламната политика с цел популяризиране на 

Хисаря като туристическа дестинация на национално и международно ниво. 

 

МОТИВИ:  За развитие на рекламната политика с цел популяризиране на 

Хисаря като туристическа дестинация и археологическите обекти на 

територията на община Хисаря на национално и международно ниво, 

Общинския съвет 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     

 

           № 765   

 

Взето с Протокол № 79 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 23.04.2019 год. 

 

 

 

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

вх. № 26-00-410/02.04.2019 г. от „МИТА 7я” ООД, с Управител Татяна 

Путенцева, чрез пълномощник Димитър Омаров, за разрешение за изработване 

на проект на ПУП-ПРЗ за УПИ V-707, за участието на ПИ 1635 в УПИ V-707, кв. 

39  по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня - докладва Тони Илиева – за кмет 

на община Хисаря – Заповед № РД-05-195/19.04.2019 г. 

 

 

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

т. 2 и т. 6 от ЗУТ, с поименно гласуване, Общински съвет Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Дава съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за 

участието на ПИ 1635 в УПИ V-707, кв. 39  по плана на гр. Хисаря, кв. Момина 

баня, Община Хисаря, Област Пловдив, за изменение на уличната регулация към 

улица с о.т. 151-149-150, за обособяване на улица-тупик по имотните граници 

между ПИ 1629, ПИ 1630 и ПИ 1635, съществуваща на място и по кадастър. 

 

МОТИВИ: Във връзка с необходимостта от съгласие  за изменение на 

уличната регулация към улица с о.т. 151-149-150, за обособяване на улица-

тупик по имотните граници между ПИ 1629, ПИ 1630 и ПИ 1635, съществуваща 
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на място и по кадастър. 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     

 

           № 766   

 

Взето с Протокол № 79 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 23.04.2019 год. 

 

 

Относно: точка „Деветнадесета“ - Докладна записка относно: 

Актуализирано разпределение на промените по бюджета на Община Хисаря и 

второстепенните разпоредители към 31.03.2019 г. и актуализация на бюджета 

на община Хисаря за 2019 г. - докладва Тони Илиева – за кмет на община 

Хисаря – Заповед № РД-05-195/19.04.2019 г. 

 

 

  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 31.03.2019 г. съгласно Приложение №  1 

(колони 1, 2, 3, 4). 
2. Увеличава числеността на персонала в дейност 740 „Музей, худ. 

галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер” 

с 1 щатна бройка. 

3. Приема актуализация по плана на бюджета на община Хисаря за 2019 

г., съгласно Приложение № 2. 

  

МОТИВИ: Във връзка с направените предложения за извършване на 
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промяна по бюджета на второстепенните разпоредители на делегиран бюджет 

от техните директори към 31.03.2019 г., Общински съвет-Хисаря намира 

настоящото решение за целeсъобразно. 

   

 

 

 

 

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     

 

           № 767   

 

Взето с Протокол № 79 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 23.04.2019 год. 

 

 

 

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

разходваните средства за командировки на Кмета на община Хисаря за първото 

тримесечие на 2019 г. (от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г.) - докладва Тони Илиева 

– за кмет на община Хисаря – Заповед № РД-05-195/19.04.2019 г. 

 

 

  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 Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема отчета за разходваните средства за командировки в страната на 

Кмета на Община Хисаря за периода от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г., както 

следва: 

 м. Януари       .. 0  лв. 

м. Февруари      ..0  лв. 

 м. Март             63.00 лв. 

 Всичко:             63.00 лв. 

 

 

 МОТИВИ: С оглед упражняването на контрол върху извършените от 

Кмета на общината разходи за командировки за периода от 01.01.2019 г. до 

mailto:obstina@hisar.bg


31.03.2019 г. и в изпълнение на нормативните изисквания, 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/ 

 


