
     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     

 

           № 793  

 

Взето с Протокол № 82 на извънредното заседание на Общински съвет  

гр. Хисаря, Пловдивска област, състояло се на 11.07.2019 год. 

 

Относно: точка „Първа“ - Докладна записка относно: Писмо с Изх. № 

АК-01-147/01.07.2019 г. на Областен управител на Област Пловдив относно 

върнато за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на 

Решение № 786 прието с Протокол № 81/18.06.2019 г. на Общински съвет 

Хисаря - докладва Ива Вълчева  – председател на Общински съвет  Хисаря. 

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 45, 

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

съвет Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

Отменя Решение № 786 прието с Протокол № 81/18.06.2019г. на 

Общински съвет „Хисаря. 

 

МОТИВИ: Във връзка с изпълнение указанията дадени с писмо с Изх. № 

АК-01-147/01.07.2019 г. на Областен управител на Област Пловдив, 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 

МЛ. ЕКСПЕРТ „ЮРИСКОНСУЛТ“: /п/ Станислав Филипов 

 

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     

 

           № 794  

 

Взето с Протокол № 82 на извънредното заседание на Общински съвет  

гр. Хисаря, Пловдивска област, състояло се на 11.07.2019 год. 

 

 

Относно: точка „Втора“ - Докладна записка относно: Заявление вх. № 91-

00-146/18.06.2019 г. Димитър Георгиев  Ангелов  чрез пълномощник Виктор 

Георгиев Стефанов, с пълномощно № 23507/20.12.2018 г. за разрешаване на 

изработване на проект  за  ПУП-ПРЗ за ПИ 140016, м. „Пловдивски път - 03”, 

по КВС на гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря, Област Пловдив с 

промяна на предназначението за жилищно застрояване - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

На основание 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 140016, м. „Пловдивски път - 03”, 

по КВС на гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря, Област Пловдив с 

промяна на предназначението за жилищно застрояване като се образува УПИ 

140016, жилищно застрояване, с ново нискоетажно свободно застрояване, зона 

Жм с градоустройствени показатели – 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 изготвяне на ПУП-ПРЗ за 

ПИ 140016, м. „Пловдивски път - 03”, по КВС на гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, 

Община Хисаря, Област Пловдив с промяна на предназначението за жилищно 
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застрояване като се образува УПИ 140016, жилищно застрояване, с ново 

нискоетажно свободно застрояване, зона Жм с градоустройствени показатели – 

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

40 %, Кинт до 1.2. 

 

МОТИВИ: Във връзка с възникнало инвестиционно намерение, 

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 

МЛ. ЕКСПЕРТ „ЮРИСКОНСУЛТ“: /п/ Станислав Филипов 

 

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     

 

           № 795  

 

Взето с Протокол № 82 на извънредното заседание на Общински съвет  

гр. Хисаря, Пловдивска област, състояло се на 11.07.2019 год. 

 

Относно: точка „Трета“ - Докладна записка относно: Заявление вх. № 26-

00-771/18.06.2019 г. от „АРКАДИЯ АГРО” ООД  за разрешаване на 

изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 039036, ПИ 039050, ПИ 039051, ПИ 

039052, ПИ 039053 и ПИ 039054, м. „Стопански двор”, по КВС на с. Беловица, 

ЕКАТТЕ 03589, Община Хисаря, Област Пловдив за  производствена и 

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

 

На основание 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 039036, ПИ 039050, ПИ 039051, 

ПИ 039052, ПИ 039053 и ПИ 039054, м. „Стопански двор”, по КВС на с. 

Беловица, ЕКАТТЕ 03589, Община Хисаря, Област Пловдив за образуване на 

УПИ 039036, 039050, 039051, 039052, 039053, 039054, производствена и 

складова дейност, със запазване на съществуващите сгради в ПИ 039036 и 

039050, ново нискоетажно свободно застрояване, зона Пп с градоустройствени 

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

озеленяване мин. 20 %, Кинт до 2.5. 

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

ПИ 039036, ПИ 039050, ПИ 039051, ПИ 039052, ПИ 039053 и ПИ 039054, м. 

„Стопански двор”, по КВС на с. Беловица, ЕКАТТЕ 03589, Община Хисаря, 

Област Пловдив за образуване на УПИ 039036, 039050, 039051, 039052, 039053, 
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039054, производствена и складова дейност, със запазване на съществуващите 

сгради в ПИ 039036 и 039050, ново нискоетажно свободно застрояване, зона Пп 

с градоустройствени показатели – до 3 етажа, височина до 10 м, плътност на 

застрояване до 80 %, озеленяване мин. 20 %, Кинт до 2.5. 

 

МОТИВИ: Във връзка с възникнало инвестиционно намерение, 

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 

МЛ. ЕКСПЕРТ „ЮРИСКОНСУЛТ“: /п/ Станислав Филипов 

 

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     

 

           № 796  

 

Взето с Протокол № 82 на извънредното заседание на Общински съвет  

гр. Хисаря, Пловдивска област, състояло се на 11.07.2019 год. 

 

 

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

за предоставяне на финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014-

2020 г.“, процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на 

управлението на отпадъците“ - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община 

Хисаря. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, 12, 23 и ал. 2, , с  поименно гласуване, 

Общински съвет Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие Община Хисаря да кандидатства пред Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС 2014-2020 г.) с проект: 

„Въвеждане на добра практика за намаляване количеството на 

депонираните отпадъци и увеличаване на дела на рециклирането – 

Зелената класна стая“. 

2. Упълномощавам Кмета на Община Хисаря да предприеме всички 

необходими действия свързани с подготовката и подаването на проектното 

предложение пред Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС 

2014-2020 г.). 

 

МОТИВИ: Във връзка с въвеждане на добри практики за намаляване на 

количеството депонирани отпадъци и съответно увеличаване на дела на 
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рециклирането на отпадъци, 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 

МЛ. ЕКСПЕРТ „ЮРИСКОНСУЛТ“: /п/ Станислав Филипов 

 

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     

 

           № 797  

 

Взето с Протокол № 82 на извънредното заседание на Общински съвет  

гр. Хисаря, Пловдивска област, състояло се на 11.07.2019 год. 

 

 

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

заповед от Кмета на Община Хисаря в полза на разплащателна агенция на фонд 

„Земеделие“ /РА ДФЗ/ - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

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

Общински съвет Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Упълномощава кмета на община Хисаря инж. Пенка Димитрова 

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

предявяване в полза на разплащателна агенция ДФ „Земеделие” като 

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

2 045963,54 лв. (два милиона четиридесет и пет хиляди деветстотин шестдесет 

и три лева и петдесет и четири стотинки) по договор за предоставяне на 

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

реконструкция на общинска пътна мрежа в Община Хисаря”.   

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

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

Подмярка 7.2. „Инвестиции за създаването, подобряването или разщиряването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка-7 „Основни 

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

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони. 
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3. Упълномощава Кмета на община Хисаря да подготви необходимите 

документи за подаване на заявка за авансово плащане. 

 

МОТИВИ: За обезпечаване авансово плащане по договор  № 

16/07/2/0/00418 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ и 

необходимостта от представяне  запис на заповед, издадена от кмета на 

общината в полза на РА в размер на 100 на сто от стойността на авансовото 

плащане, 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 

МЛ. ЕКСПЕРТ „ЮРИСКОНСУЛТ“: /п/ Станислав Филипов 

 

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     

 

           № 798  

 

Взето с Протокол № 82 на извънредното заседание на Общински съвет  

гр. Хисаря, Пловдивска област, състояло се на 11.07.2019 год. 

 

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

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

фонд „Земеделие“ /РА ДФЗ/ - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община 

Хисаря. 

 

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

Общински съвет Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Упълномощава кмета на община Хисаря инж. Пенка Димитрова 

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

предявяване в полза на разплащателна агенция ДФ „Земеделие” като 

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

973132,54 (деветстотин седемдесет и три хиляди сто тридесет и два лева и 

петдесет и четири стотинки) по договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ: № 16/07/2/0/00426 - „Рехабилитация и реконструкция на 

уличната мрежа в населените места на Община Хисаря”.   

 

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

договор  № 16/07/2/0/00426  за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по 

Подмярка 7.2. „Инвестиции за създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка-7 „Основни 

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

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони. 
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3. Упълномощава Кмета на община Хисаря да подготви необходимите 

документи за подаване на заявка за авансово плащане. 

 

МОТИВИ: За обезпечаване авансово плащане по договор  № 

16/07/2/0/00426  за отпускане на безвъзмездна финансова помощ и 

необходимостта от представяне  запис на заповед, издадена от кмета на 

общината в полза на РА в размер на 100 на сто от стойността на авансовото 

плащане, 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 

МЛ. ЕКСПЕРТ „ЮРИСКОНСУЛТ“: /п/ Станислав Филипов 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР  НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

 


