
     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     

 

           №  826 

 

Взето с Протокол № 85 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 17.09.2019 год. 

 

 

 

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

изпълнение решенията на Общински съвет за 2019 г. - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

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

Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 Приема отчета за изпълнение решенията на Общински съвет за 2019 г. 

МОТИВИ: За осъществяване на контрол относно изпълнението на 

актовете на Общинския съвет приети през 2019 г., Общински съвет Хисаря 

намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

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     

 

           № 827  

 

Взето с Протокол № 85 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 17.09.2019 год. 

 

 

 

Относно: точка „Втора“ - Докладна записка относно: Поемане на  нов 

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

 

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, във връзка с чл. 4, т. 1 и т. 7 от 

Закона за общинския дълг, с  поименно гласуване, Общински съвет Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Община Хисаря да сключи договор за финансиране на допустим проект 

с ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове” в ролята му на Фонд за градско развитие 

за регионите София и Южна България, действащ чрез „Обединена българска 

банка” АД и „Фонд за устойчиво градско развитие“ ЕАД, по силата на който да 

поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Античния 

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

балнеолечението в римската империя”, допустим за финансиране чрез 

комбинирана подкрепа между финансов инструмент и безвъзмездна финансова 

помощ по Оперативна програма Региони в растеж 2014 - 2020, приоритетна ос 6 

„Регионален туризъм”, процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на 

туристическите атракции”, при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – до 1 550 000 лв. (един милион, 

петстотин и петдесет хиляди лева) 

 Валута на дълга – лева  
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 Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем 

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 180 (сто и осемдесет) месеца, считано от 

датата на подписване на договора, с гратисен период до 36 (тридесет и шест) 

месеца от подписване на договора. 

- Източници за погасяване на главницата – от приходите, генерирани 

по проекта и от собствени бюджетни средства. 

 Максимален лихвен процент – Референтен лихвен процент на ОББ за 

бизнес клиенти плюс максимална надбавка до 1,5 %. 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски: 

- Такса ангажимент - до 0,5% на годишна база върху размера на 

неусвоената част от 41% от размера на кредита. 

- Такса управление – до 0,5 % на годишна база (начислява се 

върху 41% от размера на кредита – до неговото усвояване и върху остатъчната 

главница, след усвояването на кредита) 

- Наказателна надбавка при просрочие – лихвения процент по 

финансирането, плюс надбавка от 5 % на годишна база. 

- Такса за предсрочно погасяване - при предсрочно погасяване, 

извършено със собствени средства - до 1,5%; при предсрочно погасяване със 

средства, различни от собствените - до 5,0%; след 12.2023 г. – без такса за 

предсрочно погасяване 

 Начин на обезпечение на кредита: 

- учредяване на залог върху настоящи и бъдещи приходи на 

община Хисаря  по чл.45, ал.1, т.1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните 

финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща 

изравнителна субсидия, съгласно чл.52, ал.1, т.1, буква „б” от Закона за 

публичните финанси, постъпващи по бюджетната сметка на община Хисаря, 

вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на 

особен залог; 



- финансово обезпечение, учредено по реда за Закона за 

договорите за финансово обезпечение (ЗДФО) върху вземания по банкови 

сметки с титуляр Община Хисаря, водени при ОББ АД, включително вземания 

по депозити към тях. 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Хисаря да подпише 

договора за финансиране и съпътстващите договори и документи, както и да 

извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на 

решението по т. 1.  

 

 МОТИВИ: С цел реализация на проект: „Античния град 

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

балнеолечението в римската империя”, допустим за финансиране чрез 

комбинирана подкрепа между финансов инструмент и безвъзмездна финансова 

помощ по Оперативна програма Региони в растеж 2014 - 2020, приоритетна ос 6 

„Регионален туризъм”, процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на 

туристическите атракции”  и за изпълнение на Решение № 789 взето с Протокол 

№ 81 на заседание на Общински съвет Хисаря, състояло се на 18.06.2019 г., 

Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – 2 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

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      

Р Е Ш Е Н И Е   П р е п и с !  

 

           №  828 

 

Взето с Протокол № 85 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 17.09.2019 год. 

 

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

Наредба за управление и за учредяване на ограничени вещни права върху 

спортни обекти – собственост на община Хисаря - докладва инж. П. Дойкова – 

кмет на община Хисаря. 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 8 от ЗНА, чл. 76, 

ал. 3 от АПК, чл. 103, ал. 2, т. 2 ат ЗФВС, с  поименно гласуване, Общински 

съвет Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

 Приема Наредба за управление и за учредяване на ограничени вещни 

права върху спортни обекти-собственост на община Хисаря. 

 

МОТИВИ: С цел уреждане прилагането на Закона за физическото 

възпитание и спорта (ЗФВС), в областта на спортните обекти – собственост на 

Община Хисаря, по силата на изрична делегация, съдържаща се в чл. 103, ал. 

2, т. 2 от закона и уреждане на местно ниво обществените отношения за 

условията и редът за използването на спортните обекти – общинска 

собственост, предоставяни безвъзмездно за дейностите по чл. 103, ал. 1 от 

ЗФВС, 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     

 

           №  829 

 

Взето с Протокол № 85 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 17.09.2019 год. 

 

 

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

процедура за промяна на Разрешително №5/16.07.2018 г. за водовземане от 

минерална вода от находище за минерални води от Сондаж № 1 от находище на 

минерална вода „Красново“ - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община 

Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и §133, ал.7 от ПЗР 

към ЗИД на Закона за водите във връзка с чл. 52, ал. 1 , т. 3, чл. 76, ал. 1 от 

Закона за водите, с  поименно гласуване, Общински съвет Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Изменя Разрешително № 5/16.07.2018г. за водовземане от минерална вода 

от съществуващо водовземно съоръжение Сондаж № 1 от НМВ „Красново”, 

издадено на „Валхала” ЕООД, град София както следва: 

 Разрешен средноденонощен дебит от 0,91 л/сек става 0,637л/сек 

 Разрешен годишен воден обем от 28 697,76 м3/годишно става 

20 088,43 м3/годишно 
2. Останалите изисквания и задължения в Разрешително № 5/16.07.2018г. за 

водовземане от минерална вода от съществуващо водовземно съоръжение 

Сондаж № 1 от НМВ „Красново”, не се променят. 

 

МОТИВИ: Съобразявайки се с желанието на „Валхала“ ЕООД за 

промяна на разрешително  № 5/16.07.2018 г. за водовземане на минерална вода  

от Сондаж № 1 находище „Красново“, т. е. намаляване от 0,91 л/сек на 
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0,637л/сек, което ще освободи резерв, 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     

 

           №  830 

 

Взето с Протокол № 85 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 17.09.2019 год. 

 

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

общината за задоволяване на населението с дърва за огрев - 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 общината за задоволяване на 

населението с дърва за огрев.  

 

МОТИВИ: С цел добиване представа относно задоволяване нуждите на 

населението с дърва за огрев в общината, 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/ 

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     

 

           № 831  

 

Взето с Протокол № 85 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 17.09.2019 год. 

 

 

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

общината за работа при зимни  условия - 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 общината за работа при зимни  

условия. 

 

 МОТИВИ: За добиване реална представа за готовността на Община 

Хисаря за зимния сезон на 2019-2020 г., Общински съвет-Хисаря намира 

решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

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     

 

           №  832 

 

Взето с Протокол № 85 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 17.09.2019 год. 

 

 

Относно: точка „Седма“ - Докладна записка относно: Актуализирана 

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

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

– кмет на община Хисаря. 

 

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

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

реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните 

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

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

Решение № 198/18.10.2016 г. на ОбС, във връзка с разпоредбите на РМС № 52 

от 31 Януари 2019 г. за бюджетната процедура за 2020 г. и писмо БЮ-3 от 

30 Август 2019 г. на Министерство на финансите, с  поименно гласуване, 

Общински съвет Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

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

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на 

община Хисаря съгласно Приложение № 8 към БЮ-3 от 30 Август 2019 г. на 

Министерство на финансите. 

2. Одобрява Прогнозата на показателите за поети ангажименти и за 

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

Приложение № 1а към БЮ-3 от 30 Август 2019 г. на Министерство на 

финансите. 

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

разходите за лихви по него за периода 2020 – 2022 г. Община Хисаря съгласно 
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Приложение № 6г към БЮ-3 от 30 Август 2019 г.  на Министерство на 

финансите. 

 

МОТИВИ: Във връзка с основните принципни насоки и указания, 

съгласно БЮ-3 от 30 август 2019 г. на Министерство на финансите за 

подготовката и представянето на актуализираните бюджетни прогнози за 2020-

2022 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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     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     

 

           №  833 

 

Взето с Протокол № 85 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 17.09.2019 год. 

 

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

състоянието на материално-техническата база на образователните институции в 

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  : 

 

 Приема информацията за състоянието на материално-техническата база 

на образователните институции в община Хисаря. 

 

 МОТИВИ: Във връзка с добиване представа относно състоянието на 

материално-техническата база на образователните институции в община 

Хисаря, 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     

 

           №  834 

 

Взето с Протокол № 85 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 17.09.2019 год. 

 

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

схема за разполагане на преместваеми обекти в УПИ II – за площад, кв. 57, с. Старо 

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

 

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

съвет Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

 Отлага приемането на схема за разполагане на преместваеми обекти в 

УПИ II – за площад, кв. 57, с. Старо Железаре за доуточняване. 

 

 МОТИВИ: Поради възникнала необходимост за доуточняване на 

докладната записка относно Одобряване на схема за разполагане на 

преместваеми обекти в УПИ II – за площад, кв. 57, с. Старо Железаре, Общински 

съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници - 17  - “за” - 11  

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – 5 

 

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     

 

           №  835 

 

Взето с Протокол № 85 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 17.09.2019 год. 

 

 

 

Относно: точка „Десета“ - Докладна записка относно:Молба вх. № 91-00-

213/13.08.2019 г. от Иванка Касабова и Любомир Касабов за съгласие за 

допълващо застрояване в УПИ V- 409, кв. 78 на границата с УПИ VI – 

Общинска администрация, кв. 78 по плана на гр. Хисаря - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

21, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ, с  поименно гласуване, Общински съвет Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие за разполагане на допълващо застрояване в УПИ V-409, 

кв. 78, разположено на границата с УПИ VI-Общинска администрация, кв. 78 с 

дълбочина 17.50 м, височина на калкана 4.00 м, и допълващо застрояване в 

УПИ VI-Общинска администрация, кв. 78, разположено на калкан с 

разрешеното допълващо застрояване в V-409, кв. 78 по плана на гр. Хисаря.       

 2. Упълномощава Кмета на Общината да подпише нотариално заверено 

писмено съгласие за свързано застрояване на границата с УПИ V-409, кв. 78 по 

плана на гр. Хисаря. 

 

 МОТИВИ: Във връзка с необходимостта от даване на съгласие за 

допълващо застрояване в собствени имот на Иванка и Любомир Касабови - 
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УПИ V-409, кв. 78, представляващо навес (гараж), разположен на границата с 

УПИ VI-Общинска администрация, кв. 78 по плана на гр. Хисаря, 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     

 

           №  836 

 

Взето с Протокол № 85 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 17.09.2019 год. 

 

 

 

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

вх. № 94-00-Б-23/25.03.2019 г. от Богдан Колев Богданов, допълнено със 

заявление вх. № 94-00-Б-23-(1)/08.08.2019 г. Стоил Иванов Делибосов, Стефан 

Иванов Делибосов, Мария Маринова Нонова  и др., за разрешаване изработване 

на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти № 4074, 4075, 

4078,4079, 5040 и 5041, 5051 и 5052  в кв. 36, кв. 40 и кв. 98 по плана на гр. 

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

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, 

във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, с  поименно гласуване, Общински 

съвет Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие: 

-  за изменение на уличната регулация на улица с о.т. 181-247-182 между 

кв. 36 и кв. 40 в границите на ПИ 4074, ПИ 5051 и ПИ 5052 и образуване на 

нова улица-тупик с о.т. 181а-181б към улица с о.т. 55-181;  

- за проектиране на изменение на ПУП-ПРЗ за маломерен поземлен имот, 

общинска собственост № 4080 и образуване на съсобствен УПИ VI-4080,5040 в 

кв. 40 по плана на гр. Хисаря;  

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

проектиране за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти №№ 4074, 4075, 
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4078,4079, 4080, 5040, 5051 и 5052 в кв. 36, кв. 40, по плана на гр. Хисаря, за 

образуване на нови урегулирани поземлени имоти, зона Жм, и промяна на 

уличната регулация, като се прекъсва улица с о.т. 181-247-182 и се образува 

нова улица-тупик с о.т. 181а-181б към улица с о.т. 55-181. 

 

 МОТИВИ: Във връзка с необходимостта от съгласие за изменение на 

уличната регулация на улица с о.т. 181-247-182 между кв. 36 и кв. 40 в 

границите на ПИ 4074, ПИ 5051 и ПИ 5052 и образуване на нова улица-тупик с 

о.т. 181а-181б към улица с о.т. 55-181, за проектиране на изменение на ПУП-

ПРЗ за маломерен поземлен имот общинска собственост № 4080 и образуване 

на съсобствен УПИ VI-4080,5040 в кв. 40 по плана на гр. Хисаря, 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     

 

           №  837 

 

Взето с Протокол № 85 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 17.09.2019 год. 

 

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

на сервитути през общински имоти за обект „Водопровод за непитейни нужди 

за изхранване на ПИ 77270.139.5 в землището на гр. Хисаря по заявление на 

„ДОНАТЕКС  И КО„ ЕООД,  БУЛСТАТ 115107055, със седалище и адрес на 

управление гр. Карлово,  ул.“Васил Левски“ № 7 - докладва Пенка Дойкова –  

кмет на община Хисаря. 

     

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и  ал. 2 от ЗМСМА, чл. 29, ал. 3 от ЗОЗЗ, 

с поименно гласуване, Общински съвет Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

 1.Учредява на “ДОНАТЕКС И КО” ЕООД, БУЛСТАТ 115107055, със 

седалище и адрес на управление гр. Карлово, ул. „Васил Левски „ № 7, 

представлявано от управителя Донка Илиева,  сервитути  в  общински имоти 

публична общинска собственост: 001366 - местен път, 003700 - дере, 003718 - 

път, 003730 - пасище, мера, 004028 - дере, землище гр. Хисаря,  за обект: 

„Водопровод за непитейни нужди за захранване на ПИ 77270.139.5 в землището 

на гр. Хисаря ” при дължина на трасето 1 744.00 метра и площ на сервитута по 

ПУП 2.415 дка.  

 2. Приема оценката  на сервитутите изготвена  от независимия 

лицензирания оценител на „ПЛОВДИВИНВЕСТ – 21” АД гр. Пловдив  в 

размер  6 983.00 /шест хиляди деветстотин осемдесет и три/ лева  и определя  

размер на обезщетението за учредените сервитути в Общински имоти от   

7043.00 лв./седем хиляди и четиридесет и три лева/. 
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 3. Сервитутите по точка 1 се учредяват до крайния срок на действие на 

Разрешително за водовземане на минерална вода № 31610085/01.07.2015г. на 

МОСВ – Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”– 01.07.2025 година. 

 4. Възлага на Кмета на Община Хисаря  контрола по изпълнение на 

настоящето решение. 

 

 МОТИВИ: В процедурата по учредяване на сервитутите  са спазени 

изискванията на ЗМСМА, ЗОЗЗ, ЗУТ и Наредба № 7  от 22.12.2003 г. за правила 

и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони 

и действащата нормативна уредба. Общински съвет- Хисаря е определил   

размера на обезщетението за учредените сервитути в Общински имоти като е 

завишил  изготвената  оценка на  сервитутите  от лицензирания оценител  с 60 

лв.,  по целесъобразност, поради обстоятелството, че водопровода преминава 

през  общински имот № 003730 - пасище, мера, което се използва от жителите 

на Община Хисаря и предстоящите СМР ще ограничат  ползването на имота в 

пълен обем  за времето на  прокарване на водопровода. 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     

 

           №  838 

 

Взето с Протокол № 85 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 17.09.2019 год. 

 

 

Относно: точка „Четиринадесета“ - Докладна записка относно: 

Служебна преписка за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ I- Парк и минерални 

бани  и УПИ II-СОЗ I-ва зона „Сондаж I “ и КЕИ „Топлите извори“, кв. 3 по 

плана на Красновски бани, с. Красново, община Хисаря - докладва Пенка 

Дойкова –  кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, 62, ал. 9 от ЗУТ, с  

поименно гласуване, Общински съвет Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема на основание чл. 62, ал. 9 от ЗУТ, във връзка Решение № 763, взето 

с Протокол № 79/23.04.2019 г. от Общински съвет гр. Хисаря, Проект 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 

заличаване на УПИ I-Парк и минерални бани, и УПИ II-СОЗ I-ва зона „Сондаж 1” и КЕИ „Топлите извори” 

и образуване на 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 застрояване по означеното с ограничителни 

линии в червен пунктир и надписи в син цвят в матрицата за застрояването на 

приложения проект.                                                                        

 

 МОТИВИ: В проекта са спазени изискванията на ЗУТ и Наредба № 7 от 

22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове 
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територии и устройствени зони и действащата нормативна уредба. 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     

 

           №  839 

 

Взето с Протокол № 85 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 17.09.2019 год. 

 

 

 

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

вх. № 94-00-М-318/13.08.2019 г., допълнено със заявление вх. № П94-00-

М318(!)/12.09.2019 г. от Мария Стайкова Илиева за допускане на из0работване 

на ПУП-ПРЗ за ПИ 128009, м. Кьортарла“, землище Кръстевич, ЕКАТТЕ 

403331 община Хисаря, област Пловдив, за селскостопански нужди за 

отглеждане на животни - докладва Пенка Дойкова –  кмет на община Хисаря. 

 

 

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

125 от ЗУТ, Общински съвет Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Одобрява на основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ задание по чл. 125 от ЗУТ 

за проектиране на ПУП-ПРЗ за ПИ 128009, м. „Кьоктарла”, землище с. 

Кръстевич, ЕКАТТЕ 40333, Община Хисаря, Област Пловдив, за 

селскостопански нужди за отглеждане на животни. Към ПУП-ПРЗ да се 

представи транспортно-комуникационна схема, доказваща достъп и връзка със 

съществуваща пътна мрежа. 
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2. Разрешава на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ изработване на ПУП-ПРЗ 

за ПИ 128009, м. „Кьоктарла”, землище с. Кръстевич, ЕКАТТЕ 40333, Община 

Хисаря, Област Пловдив, за селскостопански нужди за отглеждане на животни. 

 

 МОТИВИ: Във връзка с инвестиционни намерения за изграждане на 

навес за селскостопански нужди за отглеждане на животни, 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     

 

           №  840 

 

Взето с Протокол № 85 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 17.09.2019 год. 

 

 

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

еднократно финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от 

община Хисаря -  докладва Мария Мустакова – председател на ПК по 

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

младежка и социална политика. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2  от ЗМСМА, във връзка с 

чл. 8, ал. 1, от Наредбата за реда и начина за отпускане на еднократно 

финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община 

Хисаря, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 
 

Р  Е  Ш  И  : 

 

Отпуска еднократно финансово стимулиране в размер на една минимална 

работна заплата за страната на колективи, деца и младежи с изявени дарби, въз 

основа на постигнати успехи, както следва: 

- Радост Ивайлова Христова – Първо място направление «Забавни песни 

на фолклорна основа» и  Втора награда «15 лалета» Хисаря, втора награда «М и 

Р» Хисаря; 

- Катерина Лазарова Пискова – диплом за втора награда в Национален 

фестивал на музикалните школи – четиринадесето издание; завършен четвърти 

и пети клас с отличен по пиано в Детска музикална школа; 

- Теодора Пенчева Тодорова – първо място Сдружение «15 лалета»; 

- Дияна Диянова Борисова – грамота за трето място – Сдружение 

«Петнадесет лалета»; 

mailto:obstina@hisar.bg


- Наталия Миленова Попова – диплом за първа награда в направление 

«Шанс за певците на Хисаря» «Петнадесет лалета» и трета награда с диплом в 

направление «М и Р» «Петнадесет лалета»; 

- Наталия Цончева Докузова – диплом за трета награда в направление «М 

и Р» «Петнадесет лалета» 

- Меги Костадинова Вършилова -  диплом за участие в Национален 

фестивал на музикалните школи – четиринадесето издание-Пловдив; 

- Борислава Петрова Гайкова – диплом Гран при – песенна палитра 

Четвърти национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен-

Карлово; грамота и първо място «Златен извор» Сдружение «Петнадесет 

лалета»; грамота за участие в Международна музикална академия Пазарджик; 

- Наталия Петрова Гайкова - грамота и първо място «Златен извор» 

Сдружение «Петнадесет лалета»; грамота за участие в Международна 

музикална академия Пазарджик; диплом и първа награда направление «М и Р» 

«Петнадесет лалета»; 

- Даниела Николаева Пирянкова – участва в множество благотворителни 

концерти и други музикални изяви; работила с Ку Ку Бенд – Шоуто на Слави 

по БТВ; 

- Василена Васкова Конзова – първо място  категория «Вокал 

рождествени песни и второ място категория «Вокал поп, рок и джаз» Четвърти 

национален конкурс за вокално и танцово изкуство Велико Търново; трета 

награда конкурс за детско-юношеско творчество «С песен и обич творим 

добро» ДВФ «Омайниче» Пловдив и  още осем громоти за участие в различни 

изяви; 

- Стелиян Петков Пенков – грамота и второ място в национален конкурс 

за изпълнители на забавна песен на българска фолклорна основа «Песен от 

извора» Стара Загора; диплома и първи подгласник на Гран при и наградата на 

СНЦ «15 лалета» в направление «М и Р»; втора награда направление «15 

лалета»; диплом и второ място в песенна палитра Четвърти национален конкурс 

за млади изпълнители на популярна песен-Карлово и още 10 грамоти за участие 

в различни изяви; 

- Мария Иванова Чолакова – Диплом за второ място – сребърен медал -   

Пети международен конкурс за вокална и инструментална музика «Звукът на 

времето» Велико Търново;  златен медал и диплом за успешно представяне в  

«Евро фолк – Жива вода 2018»;  Гран при и златен медал «Вива Италия и още 5 

грамоти за международно участие в различни изяви; 

- Теодора Тодорова Филчева – второ място категория «Солисти» Втори 

национален конкурс за млади изпълнители на популярна музика «Музикален 

импулс» 2018 Бургас;  първо място на Двадесет и шести международен 

фестивал на изкуствата «Ние Двадесет и първи век» Слънчев бряг и още четири 

награди за участия в различни изяви в България и чужбина; 

- Зорница Стайкова Чавгова – диплома лауреат първа степен Осми 

международен фолклорен фестивал «Атлиманска огърлица» 2018 България;  



диплом за първо място категория «Певчески фолклор» Трети национален 

фолклорен събор «Св. Константин 2018» България; диплом и плакет с медал  в 

конкурс за изпълнители на народни песни Приморско, почетно отличие 

бронзова лира на Орфей Национален музикално-фолклорен конкурс «Орфееви 

таланти» Пловдив; 

- Герда Луизе Рокол – грамоти за първо и трето място  в «Златен извор» 

Осемнадесети национален конкурс за детска забавна песен на фолклорна 

основа Димитровград; 

- Нина Тодорова Мушевска – диплом и първа награда «15 лалета»  

направление «Шанс за певците на Хисаря»; 

- Ива Валентинова Гергевска – второ място до 8 год. В конкурс «Дивото 

зове» Стара Загора; 

- Милко Иванов Кочев – Отлично представяне на състезания  по 

прескачане на прапятсвия през 2018 г- индивидуално и отборно в страната и 

чужбина; 

- Нели Пенева Бегова завоювала два златни медала по художествена 

гимнастика в Зонално първенство гр. Пловдив и на Държавно първенство в гр. 

Шумен. 

 

МОТИВИ: Поради обстоятелството, че всички деца, подали заявления, 

са получили първо, второ или трето място - награди и грамоти при представяне 

на национално или международно ниво в индивидуално или колективно 

участие в областта на науката и техниката, музиката, изкуството и културата и 

спорт, 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     

 

           №  841 

 

Взето с Протокол № 85 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 17.09.2019 год. 

 

 

Относно: точка „Седемнадесета“ - Докладна записка относно: 

Четиригодишното изпълнение на Мандатната програма на Кмета на община 

Хисаря - докладва Пенка Дойкова –  кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21,  ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА, 

Общински съвет Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема отчета за изпълнение на мандатната програма 2015-2019 г. за 

2016, 2017, 2018 и 2019 г. до месец септември. 

 

МОТИВИ: Спазвайки изискванията на чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА, 

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     

 

           №  842 

 

Взето с Протокол № 85 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 17.09.2019 год. 

 

Относно: точка „Осемнадесета“ - Отчет на ПК по устройство на 

територията, инфраструктура, благоустройство и околна среда - докладва инж. 

Вълко Макавеев – председател на ПК. 

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

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема отчета на ПК по устройство на територията, инфраструктура, 

благоустройство и околна. 

 

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

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет 

Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници - 17  - “за” - 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     

 

           №  843 

 

Взето с Протокол № 85 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 17.09.2019 год. 

 

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

ПК по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси 

към Общински съвет Хисаря за периода януари-август 2019 г. – докладва инж. 

Бойко Гавраилов – председател на ПК. 

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

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

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

конфликт на интереси към Общински съвет Хисаря за периода януари-август 

2019 г. 

 

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

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет 

Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници - 17  - “за” - 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     

 

           №  844 

 

Взето с Протокол № 85 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 17.09.2019 год. 

 

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

Административната комисия към Общински съвет Хисаря за периода януари-

август 2019 г.  - докладва д-р Александър Александров – председател на ПК. 

 

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

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема отчета на Административната комисия към Общинския съвет 

Хисаря за периода януари-август 2019 г. 

 

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

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет 

Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници - 17  - “за” - 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     

 

           №  845 

 

Взето с Протокол № 85 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 17.09.2019 год. 

 

Относно: точка „Двадесет и първа“ - Докладна записка относно: Отчет 

за дейността на ПК по образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм, 

здравеопазване, младежка и социална политика - докладва Мария Мустакова – 

председател на ПК. 

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

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема отчета на ПК по образование, култура, вероизповедания, спорт, 

туризъм, здравеопазване, младежка и социална политика Хисаря за периода 

януари-август 2019 г. 

 

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

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет 

Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници - 17  - “за” - 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     

 

           №  846 

 

Взето с Протокол № 85 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 17.09.2019 год. 

 

 

 

Относно: точка „Двадесет и втора“ - Докладна записка относно: 

Кандидатстване на СНЦ „Петнадесет лалета“ по Мярка 7 - „Развитие на 

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

МИГ Хисаря с проект - Създаване на мултифункционална зала за детско 

творчество и изкуство - „Мелодията на водата“ - докладва Ива Вълчева – 

председател на Общински съвет Хисаря. 

 

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

съвет гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

 
 

  1. Дава съгласие на СНЦ „Петнадесет лалета“ да кандидатства по Марка 7 

- „Развитие на туристическия потенциал на територията на МИГ „Хисаря“ от 

Стратегията на МИГ Хисаря с проект - Създаване на мултифункционална зала 

за детско творчество и изкуство - „Мелодията на водата“ в НЧ „Иван Вазов -

1904 г.“ гр. Хисаря. 

2. Дейностите включени в проект: Създаване на мултифункционална зала 

за детско творчество и изкуство - „Мелодията на водата“ в НЧ „Иван Вазов -

1904 г.“ гр. Хисаря съответстват на Общинския план за развитие за периода 

2014-2020 г.           

Приоритет 1.3: Развитие на конкуретноспособния туризъм 

Мярка  1.3.1.: Развитие на туризма в съответствие със световните 

стандарти. 
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Мярка 1.3.2.: Развитие на рекламна политика с популяризиране на Хисаря 

като туристическа дестинация на национално и международно ниво. 
 

МОТИВИ: Във връзка със създаване на мултифункционална зала за 

детско творчество и изкуство - „Мелодията на водата“ в НЧ „Иван Вазов -1904 

г.“ гр. Хисаря, която съответства на Общинския план за развитие за периода 

2014-2020 г. и ще допринесе за  популяризиране на Хисаря като туристическа 

дестинация на национално и международно ниво, 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     

 

           №  847 

 

Взето с Протокол № 85 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 17.09.2019 год. 

 

Относно: точка „Двадесет и трета“ - Докладна записка относно: 

Приемане отчет за дейността на Общински съвет Хисаря за периода от 

декември 2018 г. до август 2019 г включително - докладва Ива Вълчева – 

председател на Общински съвет Хисаря.          

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 27, ал. 6 от 

ЗМСМА и на основание  чл. 7, ал. 7 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет Хисаря, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет гр. 

Хисаря 

     Р  Е  Ш  И   

 

Приема отчета за дейността на Общински съвет Хисаря за периода от 

декември 2018 г. до август 2019 г включително. 

МОТИВИ: Спазвайки изискванията на ЗМСМА и Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет Хисаря, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, 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     

 

           №  848 

 

Взето с Протокол № 85 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 17.09.2019 год. 

 

 

 

 

Относно: точка „Двадесет и четвърта“ - Докладна записка относно: 

Отпускане на еднократни парични помощи на социално слаби граждани от 

бюджета на община Хисаря - докладва Петко Петров – секретар  на община 

Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и ал. 2  от ЗМСМА, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 
 

Р  Е  Ш  И  : 

 

Отпуска еднократна парична помощ в размер на 500 (петстотин) лв.  на  

Цицилия Людовикова Арабска, гр. Хисаря, ул. „Свобода“  № 4, поради 

настъпил тежък здравословен инцидент. Проведено е оперативно лечение. Г-жа 

Арабска е представила епикризи и фактури на обща стойност 900 лв. 

  

МОТИВИ: Във връзка с положителното становище на комисията, 

назначена от Кмета на общината със Заповед РД-05-247/13.04.2016 година след 

разглеждане на подаденото от лицето заявление за отпускане на помощи и 

предвид това, че същата  отговаря на условията на Наредбата за подпомагане на 

социално слаби граждани  от бюджета на Община Хисаря, приета с Решение № 

226, Протокол № 25 от 22.03.2012 год., изменена и допълнена с Решение № 56, 
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Протокол № 9 от 21.02.2012 год. от Общински съвет Хисаря. Ето защо 

Общинския съвет намира решението за целесъобразно.  

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници - 17  - “за” - 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     

 

           №  849 

 

 

Взето с Протокол № 85 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 17.09.2019 год. 

 

 

 

Относно: точка „Двадесет и пета“ - Докладна записка относно: 

Актуализация на инвестиционната программа на Община Хисаря за 2019 г. - 

докладва Пенка Дойкова –  кмет на община Хисаря. 

 

 

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

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 
 

Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Дава съгласие обект „Подмяна на Главен водопроводен клон I в село 

Черничево, Община Хисаря" да бъде включен в инвестиционната програма за 

2019 г. при неусигурено финансиране, с възможност за плащане от бюджета за 

2020 г. 

2. Приема актуализация на инвестиционната програма за 2019 г. съгласно 

приложение 1. 
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3. Приема актуализация на ремонтната програма за 2019 г. съгласно 

приложение 2. 
 

МОТИВИ: С цел да се подмени амортизирания водопровод на с. 

Черничево преди осъществяване на ремонтните дейности по пътните настилки, 

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     

 

           №  850 

 

Взето с Протокол № 85 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 17.09.2019 год. 

 

Относно: точка „Двадесет и шеста“ - Докладна записка относно: Учредяване 

право на водопрекарване за обект „Водопровод за минерална вода от Сондаж 3 

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

плана на гр. Хисаря, община Хисаря” по улици „Илин Паунов”, „Антон 

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

243 по Регулационния план на гр. Хисаря, Община Хисаря, област Пловдив,  

във връзка с  искане входящ  № 26-00-1052/22.08.2019 г. от  ЕТ  ”ЕМАНУИЛ 

ШЕЙНИН” ЕИК 202068945  -  докладва Пенка Дойкова –  кмет на община 

Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 3 от 

Закона за водите, с поименно гласуване, Общински съвет Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

 I. Общински съвет Хисаря, учредява на ЕМАНУИЛ ТОДОРОВ 

ШЕЙНИН  в качеството му на ЕТ  ”ЕМАНУИЛ ШЕЙНИН” ЕИК 202068945, 

седалище и адрес на управление гр. Хисаря, ул. ”Шипка” № 6 , община Хисаря, 

област Пловдив, право на водопрекарване в общински имоти публична 

общинска собственост: улици „Илин Паунов”, „Антон Иванов” и бул. „Христо 

Ботев”, осови точки 203-204-205-206-212-213-214-244-243 по Регулационния 

план на гр. Хисаря, Община Хисаря, област Пловдив, за обект: „Водопровод за 

минерална вода от Сондаж 3 (на минерална вода от находище Хисаря) за 

захранване на УПИ V-432, кв. 62 по плана на гр. Хисаря, община Хисаря”  

с дължина на трасето 641.40 метра и площ на сервитута 410.50 кв.м. при 

следните условия: 
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 1. Правото на водопрекарване по улици „Илин Паунов”, „Антон Иванов” 

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

Регулационния план на гр. Хисаря, Община Хисаря, област Пловдив се 

учредява до крайния срок на действие на Разрешително за водовземане от 

минерална вода № 31610112 / 23.07.2018г.  на МОСВ – Басейнова дирекция за 

управление на водите в  Източнобеломорски район  с център Пловдив – 

23.07.2028 година. 

 2. ЕМАНУИЛ ТОДОРОВ ШЕЙНИН  в качеството си на ЕТ  

”ЕМАНУИЛ ШЕЙНИН” ЕИК 202068945 заплаща еднократно обезщетение за 

срока на водоползване в полза на Община Хисаря  в размер на 1800.00 (хиляда и 

осемстотин) лева, определено с доклад от месец август 2019г.  на независим 

лицензиран оценител Людмила Христова Лендрова – Енева, рег. № 100100749 

от 14.12.2009г. на Камара на независимите оценители в България преди 

подписване на споразумението. 

 3.Титулярът на правото на водопрекарване се задължава: 

3.1. Да възстанови за своя сметка нарушената асфалтова настилка;  

3.2. След изтичане на срока по т. 1 да възстанови първоначалното 

положение в съответните улици 

4. Ако е необходимо да се извършат нови работи или да се измени 

количеството на протичащата вода поради изменение в разрешителното за 

водовземане, измененията по отношение тежестта на служещите имоти не 

могат да се направят преди заплащане на дължимата сума за това. 

 II. Одобрява проекта на споразумението и упълномощава Кметът на 

община Хисаря да го подпише. 

 

МОТИВИ: Спазвайки чл. 112, ал. 3 от Закона за водите, 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     

 

           №  851 

 

Взето с Протокол № 85 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 17.09.2019 год. 

 

Относно: точка „Двадесет и седма“ - Докладна записка относно: Избор 

на временно изпълняващи длъжността кмет на община и кметове на кметства в 

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

След обсъждане, с 16 гласа „за“, П. Шапков е извън залата, съвета взе 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №  851 

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 42, ал. 4, ал. 8 и ал. 9 от 

ЗМСМА, Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

І. Избира Тони Вълкова Илиева - заместник-кмет на община Хисаря, за 

временно изпълняващ длъжността кмет на община Хисаря ( Вр.и.д. кмет на 

община Хисаря), за времето от регистрацията на настоящия кмет на общината в 

Общинската избирателна комисия до  полагане на клетва от новоизбрания кмет. 

 

ІI. Избира за временно изпълняващи длъжностите кметове на кметства 

/Вр.и.д. кмет на кметство/ специалистите ГРАО на кметствата, за времето от 

регистрацията в Общинската избирателна комисия на настоящите кметове до  

полагане на клетва от новоизбраните кметове, а именно: 

 

1. За кметство Старо Железаре – Вр.и.д. кмет – Тотка Делчева –  

Специалист  ГРАО в кметство Старо Железаре; 

2. За кметство Старосел – Вр.и.д. кмет – Ненка Тепеджийска – Ст. 

специалист  ГРАО в кметство Старосел; 
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3. За кметство Красново – Вр.и.д. кмет – Мария Димитрова– Мл. 

специалист  ГРАО в кметство Красново; 

4. За кметство Паничери – Вр. и. д. кмет – Веска Пашкулова – Ст. 

специалист ГРАО в кметство Паничери. 

 

ІII. Точка I и ІІ важат, ако кметът на общината и кметовете в 

населените места, се регистрират като кандидати в местните избори на 

27.10.2019 г. 

 

МОТИВИ: Спазвайки изискванията на ЗМСМА, 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/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


