
     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     

 

           № 768  

 

Взето с Протокол № 80 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 21.05.2019 год. 

 

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

26-00-64-(1) г. от „Сенид” ЕООД за разрешаване на изработване на план-схема 

на трасе на минерален водопровод от водоем V=100 м3 с помпена станция при 

сондаж № 5 от находище „Хисаря” до УПИ I-667, кв. 4 по плана на гр. Хисаря, 

Община Хисаря, Област Пловдив - 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, Общински съвет Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Отлага вземането на решение по докладната за следващото заседание за 

доизясняване и точен разчет на дебита на минералната вода от Сондаж № 5. 

 МОТИВИ: Във връзка с необходимостта от точен разчет на дебита на 

минералната вода от Сондаж № 5 и защита на обществения интерес относно 

осигуряване минерална вода за баня „Кюпчез“, Общинския съвет намира 

настоящото решение за целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници - 17  - “за” - 9  

Присъствали - 16      - “против” – 4 

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, 

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     

 

           № 769  

 

Взето с Протокол № 80 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 21.05.2019 год. 

 

 

 

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

представител от Община Хисаря за участие в Редовното годишно общо 

събрание на акционерите н УМБАЛ – Пловдив на 29.05.2019 г./14.06.2019 г. - 

докладва Ива Вълчева – председател на Общински съвет Хисаря. 

 

 

На основание с чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, чл. 

147, ал. 2 от ТЗ във връзка във връзка с чл. 6 и чл. 11 от Наредбата за реда 

за учредяване на търговските 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. Определя за представител на община Хисаря в Редовното годишно 

общо събрание на акционерите н УМБАЛ – Пловдив на 29.05.2019 г./14.06.2019 

г. адв. Щерю Царев – юрист на Общински съвет Хисаря.  

2. Възлага на юриста на Общински съвет Хисаря адв. Щерю Царев да 

гласува „въздържал се“ по отделните точки от дневния ред на Редовното 

годишно общо събрание на акционерите н УМБАЛ – Пловдив на 29.05.2019 

г./14.06.2019 г.  
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МОТИВИ: С оглед упражняване правата на собственост на община 

Хисаря върху общинската част от капитала на търговските дружества 

Общинския съвет намира настоящото решение за целесъобразно. 

 

 

 

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

Присъствали - 16      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР  НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

     П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           № 770  

 

Взето с Протокол № 80 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 21.05.2019 год. 

 

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

община Хисаря за летния сезон - 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 информацията  за  готовността на община Хисаря за летния сезон. 

 

МОТИВИ: Приемането решението има за цел да провери готовността  на 

общината за летния туристически сезон, като атрактивна туристическа 

дестинация за балнеология и СПА туризъм.  След обсъждане на предоставената 

информация, Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали - 16      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР  НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 
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     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

     П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           № 771  

 

Взето с Протокол № 80 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 21.05.2019 год. 

 

 

 

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

26-00-507/19.04.2019 г. от „Берже Тракия“ ЕООД и „Роза България“ ООД за 

разрешаване на 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 шипка“, 

находящо се в УПИ 299006, производствени и складови дейности (дестилерия и 

сушилня), местност „Кошовица“, землище с. Старосел, ЕКАТТЕ 69016, община 

Хисаря, област Пловдив – докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

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

ЗУТ, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

          Р  Е  Ш  И  : 

 

Разрешава на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ проектиране на ПУП-

Парцеларен план за пътна връзка за обекти „Дестилерия за етерично-маслени 

култури и обществено обслужване в УПИ 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, засягащо следните имоти: 

част от ПИ 001112 – полски път, публична общинска собственост; част от 

106004 – горски разсадник, частна държавна собственост; част от ПИ 299006; 
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част от ПИ 299008, ПИ 299012, за промяна на предназначението в път с трайна 

настилка.              

 

МОТИВИ: С оглед необходимостта от разрешение за проектиране ПУП-

Парцеларен план за пътна връзка за обекти „Дестилерия за етерично-маслени 

култури и обществено обслужване в УПИ 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, Общински съвет-Хисаря намира решението 

за целесъобразно. 

 

 

 

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

Присъствали - 16      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР  НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

     П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           № 772  

 

Взето с Протокол № 80 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 21.05.2019 год. 

 

 

 

Относно: точка „Пета“ - Докладна записка относно: Одобряване на ПУП-

парцеларен план за трасе на подземен ел. кабел 20 kVза обект „Дестилерия за 

етеричномаслени култури и обществено обслужване“ в ПИ 299009 за 

производствена и складова дейност (дестилерия за етеричномаслени култури) и 

обществено-обслужващи дейности, местност „Кошовица“, землище с. 

Старосел, ЕКАТТЕ 69016, община Хисаря, област Пловдив, съобщен в 

държавен вестник без възражения докладва инж. П. Дойкова – кмет на община 

Хисаря. 

 

На основание с 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 ПУП – парцеларен план за трасе на подземен ел. кабел 20 kV 

за обект „Дестилерия за етеричномаслени култури и обществено 

обслужване“ в УПИ 299009 за производствена и складова дейност 

(дестилерия за етеричномаслени култури) и общественообслужващи 

дейности, местност Кошовица, землище с. Старосел, ЕКАТТЕ 69016, 

Община Хисаря, Област Пловдив, преминаващ през поземлени имоти: 

000728, местен път на Община Хисаря, 001112, полски път на Община 
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Хисаря, 000748, републикански път III-6061, по пунктири в черно за трасето 

и пунктири в синьо и фон в сиво за сервитута на приложения проект.  

 

МОТИВИ: С оглед необходимостта от изразяване на съгласие от 

Общинския съвет за преминаване на трасето през общински имоти, Общинския 

съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

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

Присъствали - 16      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР  НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

     П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           № 773  

 

Взето с Протокол № 80 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 21.05.2019 год. 

 

 

 

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

94-00-Р-64/08.05.2019 г. от Росен Иванов Чобанов чрез пълномощник Станка 

Вълчева Ахчиева с пълномощно рег. № 11753/11.10.2018 г. за допускане на 

изработване ПУП-ПРЗ на ПИ № 141147, землище гр. Хисаря, ЕКАТТТЕ 77270, 

община Хисаря, област Пловдив с промяна предназначението за жилищно 

застрояване - 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,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 на ПИ 141147, землище гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 

77270, Община Хисаря, Област Пловдив за промяна на предназначението за 

жилищно застрояване, като се образува УПИ I-141147, за жилищно 

застрояване, зона Жм с градоустройствени показатели: нискоетажно свободно 

застрояване, етажност до 3 етажа, височина до 10 м, плътност на застрояване до 

60 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. до 1.2.  

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

ПРЗ на ПИ 141147, землище гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря, 

Област Пловдив за промяна на предназначението за жилищно застрояване, като 

се образува  УПИ I-141147, за жилищно застрояване, зона Жм с 
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градоустройствени показатели: нискоетажно свободно застрояване, етажност 

до 3 етажа, височина до 10 м, плътност на застрояване до 60 %, озеленяване 

мин. 40 %, Кинт. до 1.2.  

 

МОТИВИ: Във връзка с проявени инвестиционни намерения, 

Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

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

Присъствали - 16      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР  НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

     П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           № 774  

 

Взето с Протокол № 80 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 21.05.2019 год. 

 

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

схемата за поставяне на рекламно-информационни елементи и отчет на 

приходите от рекламна дейност на територията на Община Хисаря - докладва 

инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

На основание с чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 19 и ал. 2 от ЗМСМА, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Приема информацията за Актуализиране на схемата за поставяне на 

рекламно-информационни елементи. 

2. Приема отчета за приходите от рекламна дейност на територията на 

Община Хисаря. 

 

 МОТИВИ:  Във връзка с контрола по изпълнение на Наредбата за реда за 

издаване на разрешение и поставяне на рекламно - информационни елементи 

върху недвижими имоти в Община Хисаря, Общински съвет Хисаря намира 

решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали - 16      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР  НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                    /Петко Петров/ 

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     

 

           № 775  

 

Взето с Протокол № 80 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 21.05.2019 год. 

 

 

 

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

на заповед от Кмета на община Хисаря в полза на Министерство на околната 

среда и водите гр. София, Главна дирекция „Оперативна програма околна 

среда“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 

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

 

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

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 
 

 Упълномощава Кмета на община Хисаря инж. Пенка Дойкова да издаде в 

полза на Министерство на околната среда и водите гр. София, Главна дирекция 

„Оперативна програма околна среда“ – Управляващ орган на Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Запис на заповед като обезпечение на 

авансовото плащане по проект ИСУН номер BG16М1ОР002-2.005-0017 – 

„Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събиране 

зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на 

необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на 

зелени и биоразградими отпадъци за нуждите на община Хисаря“. 

 

 МОТИВИ: Във връзка с отпускане на авансово плащане по проект 

ИСУН номер BG 16M1OP002-2.005-0017 – „Проектиране и изграждане на 
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компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими 

отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и 

техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци за нуждите 

на община Хисаря”, Общински съвет Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 

 

 

 

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

Присъствали - 16      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР  НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

     П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           № 776  

 

Взето с Протокол № 80 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 21.05.2019 год. 

 

 

 

Относно: точка „Девета“ - 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 с 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 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 авансовото плащане на ДДС в размер на 165 307,85 лв. (сто шейсет и пет 

хиляди тридесет и седем  лева и осемдесет и пет 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. Упълномощава Кмета на община Хисаря да подготви необходимите 

документи за подаване на заявка за авансово плащане за ДДС. 

 

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 
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авансовото плащане на ДДС, Общинския съвет Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 

 

 

 

 

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

Присъствали - 16      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР  НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

     П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           № 777  

 

Взето с Протокол № 80 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 21.05.2019 год. 

 

 

 

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

Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с 

общинската собственост за 2019 год. - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 

община Хисаря. 

 

 

На основание с 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 год., като в Раздел II. 

„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 II. 2. 
“Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за    продажба“ 

подточка II. 2. 1. „Имоти в регулация“, включва:  
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УПИ V-2514, кв. 27 по КРП на гр. Хисаря, кв. Веригово с площ 340 кв. м. 

УПИ VI-2514, кв. 27 по КРП на гр. Хисаря, кв. Веригово с площ 294 кв. м.  

  

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

Общинския съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

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

Присъствали - 16      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР  НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

 

     П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           № 778  

 

Взето с Протокол № 80 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 21.05.2019 год. 

 

 

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

утвърждаване начална тръжна цена за продажба на имот 042006 с площ 16.206 

дка. и имот 042122 с площ 8.635 дка.,  землище с. Беловица - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

На основание с 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, 

Пловдивска област, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Да се извърши  продажба чрез публичен явен търг на: 

 имот № 042 006, землище с. Беловица, местност „Горен Орешак ”, 

нтп – овошна градина, категория IV, площ 16.206 декара.,–  частна 

общинска собственост, съгласно АОС № 8/ 08.12.2000г. 

 имот № 042 122, землище с. Беловица, местност „Горен Орешак ”, 

нтп – овошна градина, категория IV, площ 8.635 декара.,–  частна 

общинска собственост, съгласно АОС № 9/ 08.12.2000г. 

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

пазарната стойност на правото на собственост  определена с докладите на инж. 

Георги Николов Камбуров, както следва:  
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 За имот № 042 006, с площ 16.206 дка. 11 604.00 лв. (единадесет 

хиляди шестстотин и четири) лева без ДДС. 

 За имот 042 122 с площ 8.635 дка. 6 114.00 лв. (шест хиляди сто и 

четиринадесет) лева без ДДС. 
 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 двата имота, 

както и с цел осигуряване на приходи за общинския бюджет за обезпечаване 

финансирането на голяма част от общинските дейности, Общинския съвет 

Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

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

Присъствали - 16      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР  НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

     П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           № 779  

 

Взето с Протокол № 80 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 21.05.2019 год. 

 

 

Относно: точка „Дванадесета“ - Докладна записка относно: 

Кандидатстване на община Хисаря по Мярка 7 – „Развитие на туристическия 

потенциал на територията на МИГ „Хисаря“ от Стратегията на МИГ Хисаря с 

проект „Възстановяване на фонтан в парк „Момина баня“, град Хисаря, община 

Хисаря“ - 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 Община Хисаря да кандидатства по Мярка 7 –

„Развитие на туристическия потенциал на територията на МИГ „Хисаря” 

от Стратегията на МИГ Хисаря с проект: „Възстановяване на фонтан в 

парк „Момина баня”, град Хисаря, община Хисаря”. 
2. Дейностите, включени в проектното предложение: „Възстановяване 

на фонтан в парк „Момина баня”, град Хисаря, община Хисаря”, 

съответствуват на Общинския план за развитие на Община Хисаря за периода 

2014-2020 г.: 

Приоритет 2.1: Развитие на инфраструктурата; 

Мярка 2.1.9.: Опазване и адаптиране на недвижимите културни 

ценности”. 

 

МОТИВИ: Във връзка с кандидатстването на община Хисаря по Мярка 

7– „Развитие на туристическия потенциал на територията на МИГ „Хисаря“ от 

Стратегията на МИГ Хисаря с проект „Възстановяване на фонтан в парк 
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„Момина баня“, град Хисаря, община Хисаря“, Общинския съвет Хисаря 

намира решението за целесъобразно. 

 

 

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

Присъствали - 16      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР  НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

     П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           № 780  

 

Взето с Протокол № 81 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 18.06.2019 год. 

 

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

реализацията на проектите по Европейски програми - 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 реализация на проектите по Европейски 

програми. 

 

 МОТИВИ: Отчитайки работата по изграждането на нова и подобряване 

на съществуващата техническа инфраструктура, за подобряване на социалните 

услуги, подобряване на инвестиционния климат, както и възможностите за 

развитие на предлаганите услуги на гражданите и гостите на Община Хисаря, 

чрез разработване и изпълнение на проекти, финансирани със средства от 

Европейския съюз по Оперативните програми, по които Общината е 

бенефициент, Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР  НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 
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     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

     П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           № 781  

 

Взето с Протокол № 81 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 18.06.2019 год. 

 

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

постъпилите жалби и сигнали в Общината и работата по тяхното решение -

докладва П. Петров – секретар 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 постъпилите жалби и сигнали в Общината и 

работата по тяхното решаване. 

 

МОТИВИ: С оглед осъществяване на контрол върху работата на 

Общинската администрация и решаването на въпросите, поставени пред нея, 

Общинския съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР  НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 
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     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

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

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

     П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           № 782  

 

Взето с Протокол № 81 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 18.06.2019 год. 

 

 

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

осъществени  читалищни  дейности в читалищата, намиращи се на територията 

на Община Хисаря през 2018 година - докладва Тони Илиева – зам. кмет на 

община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26а, ал. 4 

от Закона за народните читалища, Общински съвет Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема докладите за осъществени  читалищни  дейности и за 

изразходваните бюджетни средства през 2018 г. на читалища на територията на 

Община Хисаря, както следва: 

НЧ „Иван Вазов – 1904 г.” - гр. Хисаря 

НЧ "Антон Билкин - 1929 г." - гр. Хисаря  

НЧ "Искра - 1938 г." - гр. Хисаря  

НЧ "Никола Й. Вапцаров - 1927 г." - гр. Хисаря  

НЧ "Гео Милев - 1907" - с. Старосел  

НЧ "Ечо Неделев - 1931 г." - с. Черничево  

НЧ "Любен Каравелов - 1910 г." с. Беловица  

НЧ "Никола Й. Вапцаров - 1928 г." - с. Ново Железаре  

НЧ "Отец Паисий - 1926 г." - с. Красново  

НЧ "Светлина - 1938 г." - с. Мало Крушево  

mailto:obstina@hisar.bg


НЧ "Соколов - 1919 г." - с. Паничери  

НЧ "Страхил - 1903 г." - с. Кръстевич  

НЧ "Т.Др. Пашкулов - 1928 г."- с. Ст. Железаре  

НЧ  „Христо Ботев – 1925 г.” - с. Михилци  

 

МОТИВИ: Във връзка със спазване на Закона за народните читалища и 

проявяване контрол върху дейността на читалищата на територията на 

Общината, 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     

 

           № 783  

 

Взето с Протокол № 81 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 18.06.2019 год. 

 

 

 

 

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

94-00-И-135/10.04.2019 г. от Иван Костадинов Длъгнеков, допълнено със 

Заявление вх. № 94-00-И-135(2)/27.05.2019 г. за разрешение за изработване на 

проект на ПУП-ПРЗ за обособяване на УПИ V-107, в кв. 2 по плана на 

Красновски бани, с. Красново, община Хисаря - докладва инж. П. Дойкова – 

кмет на община Хисаря. 

  

 

На основание с 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 гр. Хисаря 

 

          Р  Е  Ш  И  : 

 

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

обособяване на УПИ     V-107., в кв. 2 по плана на Красновски бани, с. Красново, 

Община Хисаря, Област Пловдив и за отваряне на нова улица, която тангира 

УПИ I-Балнеосанаториум, кв. 2, и имотните граници на поземлени имоти № 

109, № 109, № 107 и № 106., съществуваща на място. 

 

МОТИВИ: С цел установяване режим на нискоетажно жилищно 

застрояване и за отваряне на нова улица, която тангира УПИ I-

Балнеосанаториум, кв. 2, и имотните граници на поземлени имоти № 109, № 
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109, № 107 и № 106, съществуваща на място, 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     

 

           № 784  

 

Взето с Протокол № 81 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 18.06.2019 год. 

 

 

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

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

37 (съгласно Приложение № 2 от Закона за водите) - докладва инж. П. Дойкова 

– кмет на община Хисаря. 

 

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

условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане и 

учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за 

минерална вода на територията на Община Хисаря и чл. 52, ал. (1), т. 3 и 

ал. (3), §133, ал. 9, т.1 от Закона за водите, с поименно гласуване, Общински 

съвет гр. Хисаря 

          Р  Е  Ш  И  : 

 

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

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

името на „ПЛОВДИВ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ” ЕАД, град Пловдив, ул. 

„Рогошко шосе” № 1, ЕИК 205426162, чията процедура по съгласуване и 

обявяване е приключила, със следните параметри: 

- Разрешено количество 0,55 л/сек (17 340 м3/годишно) - минимално 

поискано количество. 

2. Искането за издаване на Разрешително за водовземане от минерални 

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

периода 2014-2020г.” 

3. За разрешеното количество минерална вода, титулярът на 

Разрешителното ще заплаща такса, определена с Наредба за условията и реда за 
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издаване на разрешителни за водовземане и учредяване сервитутни права и 

право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на 

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

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

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

 

 МОТИВИ: Разрешителното за водовземане ще бъде издадено във връзка 

с инвестиционно предложение (ИП) „Водовземане от минерална вода, чрез 

съществуващо водовземно съоръжение- Сондаж № 1 от находище на 

минерална вода – изключителна държавна собственост „Красново”№37” в 

УПИ –I- балнеосанаториум на трудещите се селяни, кв. 2 по плана на 

Красновски бани, с. Красново, община Хисаря. ИП съответства на 

“Общинския план за развитие на Община Хисаря за периода 2014-2020г.”, 

Приоритет 1.3 от Стратегическа цел 1 – „Развитие на конкурентноспособен 

туризъм”, Общински съвет Хисаря 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, 

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     

 

           № 785  

 

Взето с Протокол № 81 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 18.06.2019 год. 

 

 

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

община Хисаря по Мярка 7 –„Развитие на туристическия потенциал на 

територията на МИГ „Хисаря” от Стратегията на МИГ Хисаря с проект: 

„Ремонт, оборудване и обзавеждане на Туристически информационен център  в 

гр. Хисаря” - 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 Община Хисаря да кандидатства по Мярка 7 – Развитие 

на туристическия потенциал на територията на МИГ Хисаря от Стратегията на 

МИГ Хисаря с проект: „Ремонт, оборудване и обзавеждане на Туристически 

информационен център  в гр. Хисаря” 

2. Дейностите, включени в проект: „Ремонт, оборудване и обзавеждане на 

Туристически информационен център  в гр. Хисаря” съответствуват на 

Общинския план за развитие на Община Хисаря за периода 2014-2020 г.: 

Приоритет 2.1: Развитие на инфраструктурата 

Мярка 2.1.7: Подобряване на културната инфраструктура в общината  

 Реконструкция и обновяване културните институции. 

 

МОТИВИ:  Проектното предложение предвижда ремонт на подовата 

настилка, боядисване на стени, подмяна на осветителни тела, закупуване на 

климатици, печатащо устройство, закупуване на конферентни маси, закупуване 
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на древноримски и тракийски реквизити с цел представяне и експониране на 

местното културно наследство и други, поради което Общински съвет Хисаря 

намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР  НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     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     

 

           № 786  

 

Взето с Протокол № 81 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 18.06.2019 год. 

 

 

 

Относно: точка „Девета“ - Докладна записка относно: Решение № 706, 

взето с Протокол № 74/22.01.2019 г. за решаване на проблема за достъп на 

техниката до основната база на ЧОСР - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 

община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, с  поименно 

гласуване, Общински съвет Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие да се извърши замяна на част от общински имот № 1171 

с размер 128.09 м2 с част от поземлен имот № 5165, собственост на 

наследниците на Вълко Минчев Паунов, с размер 126.71 м2, с цел 

осъществяване на достъп за двора на ЧОСР. 

  2. Общинска администрация да изготви остойностена количествена 

сметка за изграждане на подпорна стена и премахване на ГСМ. 
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МОТИВИ: Във връзка с осъществяване контрол по изпълнение на 

Решение № 706, взето с Протокол № 74/22.01.2019 г. за решаване на проблема 

за достъп на техниката до основната база на ЧОСР, възникнал след съдебно 

решение, 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     

 

           № 787  

 

Взето с Протокол № 81 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 18.06.2019 год. 

 

 

 

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

закупуване на нова техника във връзка с дейността на    ЧОСР - докладва Тони 

Илиева – зам. кмет на община Хисаря. 

 

 

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

Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

При възможност за осигуряване на средства по Оперативна програма или 

друга финансираща институция за закупуване на специализирана техника за 

нуждите на дейност ЧОСР да се подготви проектно предложение за 

кандидатстване за финансиране. 

 

 

МОТИВИ: Във връзка с осъществяване контрол по изпълнение на 

Решение № 706, т. 2 взето с Протокол № 74/22.01.2019 г. относно снабдяване на 

дейност „ЧОСР“ с нова техника свързана с нормалното функциониране на 

дейност „ЧОСР“ за качественото изпълнение на задачите по поддържането на 

улиците, парковите зони и услугите по сметопочистването и сметоизвозването 
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на територията на Общината, Общински съвет Хисаря намира решението за 

целесъобразно, 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     

 

           № 788  

 

Взето с Протокол № 81 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 18.06.2019 год. 

 

 

Относно: точка „Единадесета“ - Докладна записка относно: Задание за 

проектиране на екопътека Момина баня - 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 Туристическо дружество „Орела – 1935” - Хисаря  да 

кандидатства по Мярка 7 – Развитие на туристическия потенциал на 

територията на МИГ Хисаря от Стратегията на Сдружение МИГ Хисаря с 

проект: „Екопътека „Момина баня““. 

2. Дейностите, включени в проект: „Екопътека „Момина баня“” 

съответствуват на Общинския план за развитие на Община Хисаря за периода 

2014-2020 г.: 

Приоритет 1.3: Развитие на конкурентен туризъм 

Мярка 1.3.1.:  Развитие на туризма в съответствие със световните 

стандарти 

 Създаване, реновиране и поддържане на туристическата 

инфраструктура. 

3. Проектирането да се извърши с гласуваните средства с Решение № 697, 

взето с Протокол № 74/22.01.2019 г. от ОбС в т. 1.  За изграждане и поддържане 

на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, 

включително местните пътища до туристическите обекти; т. 1.4. Изготвяне 

mailto:obstina@hisar.bg


проекти на туристически екопътеки към „Кръста“ кв. Момина баня и кръста в 

кв. Веригово. 

 

МОТИВИ: Във връзка с развитие на конкурентноспособен туризъм в 

града, 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     

 

           № 789  

 

Взето с Протокол № 81 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 18.06.2019 год. 

 

 

Относно: точка „Дванадесета“ - Докладна записка относно: 

кандидатстване за  предоставяне на финансиране от ОПРР 2014 – 2020 и Фонд 

за устойчиви градове с проектна идея „Античният град Диоклецианопол (гр. 

Хисаря) – перлата на балнеолечението в римската империя“ - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

На основание с чл. 21, ал. 1, т. 8,  т. 12, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, с 

поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

          Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие Община Хисаря да кандидатства пред ДЗЗД "Фонд за 

устойчиви градове" и УО НА ОПРР 2014–2020 с проект: „Античният град 

Диоклецианопол (гр. Хисаря) – перлата на провинция „Тракия“   на 

балнеолечението в римската империя“. 

2. Упълномощава Кмета на Община Хисаря да предприеме всички 

необходими действия свързани с подготовката и подаването на проектното 

предложение пред ДЗЗД „ФОНД ЗА УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ” (ФУГ) и УО на 

ОПРР 2014 – 2020. 

  

МОТИВИ: Във връзка с развитие на конкурентноспособен туризъм и 

надграждането на обекта като туристически продукт и изпълнение на  

Консервационно-реставрационни работи по подобектите „Римски терми“, 
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„Южна крепостна стена Камилите“ и „Североизточна ъглова кула“, 

социализация на обектите и създаване на туристически атракции - 

художествено осветление, подобряване на условията за експониране и 

презентиране на обектите, 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     

 

           № 790  

 

Взето с Протокол № 81 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 18.06.2019 год. 

 

 

Относно: точка „Тринадесета“ - Докладна записка относно: 

Кандидатстване на СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СТАРОСЕЛ по Мярка 7 –

„Развитие на туристическия потенциал на територията на МИГ „Хисаря” от 

Стратегията на МИГ Хисаря с проект: „Ландшафтно-археологически парк 

„Старосел” – устройване на пешеходни маршрути – първи етап” - докладва 

инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.11, т. 19, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СТАРОСЕЛ да 

кандидатства по Мярка 7 – “Развитие на туристическия потенциал на 

територията на МИГ Хисаря” от Стратегията на МИГ Хисаря с проект: 

„Ландшафтно-археологически парк „Старосел” – устройване на пешеходни 

маршрути – първи етап”. 

2. Дейностите, включени в проект: „Ландшафтно-археологически парк 

„Старосел” – устройване на пешеходни маршрути – първи етап” съответстват 

на Общинския план за развитие на Община Хисаря за периода 2014-2020 г.: 

Приоритет 1.3: Развитие на конкурентен туризъм 

Мярка 1.3.1.:  Развитие на туризма в съответствие със световните 

стандарти 

 Създаване, реновиране и поддържане на туристическата 

инфраструктура. 
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Приоритет 2.1: Развитие на инфраструктурата 

Мярка 2.1.7: Подобряване на културната инфраструктура в общината  

 Реконструкция и обновяване културните институции  

3. Приема задание за проект: „Ландшафтно-археологически парк 

„Старосел” – устройване на пешеходни маршрути – първи етап”, землище с. 

Старосел, община Хисаря, област Пловдив. 

 

МОТИВИ: Във връзка с подобряване на културната инфраструктура в 

общината, реконструкция и обновяване културните институции, 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     

 

           № 791  

 

Взето с Протокол № 81 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 18.06.2019 год. 

 

 

Относно: точка „Четиринадесета“ - Докладна записка относно: 

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

„Дестилерия за етереично-маслени култури и обществено обслужване в ПИ 

299011 (УПИ 299009, за производснвена и складова дейност (дестилерия за 

етерично-маслени култури) и обществено обслужващи дейности), и обект 

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

производствени и складови дейности (дестилерия и сушилня), местност 

„Кошовица”, землище с. Старосел, ЕКТТЕ 69016, Община Хисаря, Област 

Пловдив, съобщен в държавен вестник без възражения - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

На основание с чл. 21, ал. 1, т. 8,  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 за трасе на уличен водопровод за обект 

„Дестилерия за етереично-маслени култури и обществено обслужване в ПИ 

299011 (УПИ 299009, за производснвена и складова дейност (дестилерия за 
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етерично-маслени култури) и обществено обслужващи дейности), и обект 

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

производствени и складови дейности (дестилерия и сушилня), местност 

„Кошовица”, землище с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив, 

преминаващ през поземлени имоти –  0.532, дере на Община Хисаря, 0.614 – 

храсти ВСО, 0.612 – вътрешна река на Държавата, МОСВ, 1.112 - полски път на 

Община Хисаря, 0.748 - републикански път III-6061, по линии в зелено за 

трасето и пунктири в черно и фон в сиво за сервитута, на приложения проект. 

 

МОТИВИ: С оглед необходимостта от изразяване на съгласие от 

Общинския съвет за преминаване на трасето през общински имоти, 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     

 

           № 792 

 

Взето с Протокол № 81 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 18.06.2019 год. 

 

 

Относно: точка „Петнадесета“ - Докладна записка относно: 

Кандидатстване на Община Хисаря по Процедура BG06RDNP001-19.273 - МИГ 

Хисаря, Мярка 7 „Развитие на туристическия потенциал на територията на 

МИГ „Хисаря”” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с 

проект: „Закупуване и поставяне на вендинг автомати за сувенирни монети на 

територията на община Хисаря и закупуване на необходимото оборудване и 

консумативи за вендинг автоматите” - 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 Община Хисаря да кандидатства по Процедура 

BG06RDNP001-19.273 - МИГ Хисаря, Мярка 7 „Развитие на туристическия 

потенциал на територията на МИГ „Хисаря”” от Програма за развитие на 

селските райони 2014 – 2020 г. с проект: „Закупуване и поставяне на 

вендинг автомати за сувенирни монети на територията на община Хисаря 

и закупуване на необходимото оборудване и консумативи за вендинг 

автоматите”. 

2. Дейностите, включени в проект: „Закупуване и поставяне на вендинг 

автомати за сувенирни монети на територията на община Хисаря и 

закупуване на необходимото оборудване и консумативи за вендинг 
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автоматите”, съответствуват на Общинския план за развитие на Община 

Хисаря за периода 2014-2020 г.: 

1.3: Развитие на конкурентноспособен туризъм; 

Мярка 1.3.1.: Развитие на туризма в съответствие със световните 

стандарти 

 Създаване, реновиране и поддържане на туристическата инфраструктура. 

  

МОТИВИ: Във връзка със закупуване и поставяне на вендинг автомати 

за сувенирни монети на територията на община Хисаря и закупуване на 

матрици и сувенирни монети за вендинг автоматите,  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/ 

 


