
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 

 

           № 454 

 

Взето с Протокол № 53 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.01. 2014 год. 

 

Относно: точка „Първа” - Отчет на Спортната програма на община 

Хисаря за 2013 год. – докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 2, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр. 

Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 
 

 Приема отчета на Спортната програма на община Хисаря за 2013 год. 

 

       МОТИВИ: С приемането на отчета за изпълнението на Спортната 

програма на община Хисаря за 2013 година се извърши проверка по 

изпълнението на приетата с Решение № 272, взето с Протокол № 30 на 

19.02.2013 година Спортна програма за 2013 година и разходваните за 

отделните мероприятия средства от страна на Община „Хисаря ” с цел 

прозрачно и ефективно управление на публичните финанси в сферата на 

физическото възпитание и спорта. 

 

 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 14 

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – 1 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                      

mailto:obstina@hisar.bg


                                                                /Нено Жутев/                                      

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

                                  Хисаря 
                                              гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62180, факс: 0337/6 2030, 

                                                       E-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg   WEB:http://hisar.bg 

      

          П р е п и с 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 455  

 

Взето с Протокол № 53 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.01. 2014 год. 

 

 

 

 

Относно: точка „Втора” - Спортната програма на община Хисаря за 

2014 г. – докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря. 

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр. 

Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 
 

 1. Приема Спортна програма на община Хисаря за 2014 год. с 

направените корекции: 

- организиране на Републикански кръг по ендюранс (конна езда) – 3 000 

лв. 

- точка шеста – подпомагане състезателната дейност на СКБ „Крепост 

2006” – 8 000 лв. 

- точка девет – Подпомагане състезателната дейност на ФК „Старосел” – 

5 000 лв. 

- точка единадесета става резерв с 8 620 лв. 

2. Одобрява сумата от 40 924 лв. за финансовото обезпечаване на 

Спортна програма на община Хисаря за 2014г. 
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МОТИВИ: С приемането на проекта Спортната програма на община 

Хисаря за 2014 година се изготвя календар на спортните прояви и 

съпътстващите ги дейности на територията на община Хисаря, средствата 

необходими за тяхното провеждане и издръжката на клубовете, които 

общината ще подпомага финансово през 2014 година. 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 14 

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – 1 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                      

                                                                /Нено Жутев/                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

                                  Хисаря 
                                              гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62180, факс: 0337/6 2030, 

                                                       E-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg   WEB:http://hisar.bg 

      

          П р е п и с 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 456  

 

Взето с Протокол № 53 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.01. 2014 год. 

 

Относно: точка „Трета” - Отчет на Културната програма на община 

Хисаря за 2013 год. – докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря. 

 

 На основание чл. 21, ал. 2, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр. 

Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 
 

 Приема отчета на Културната програма на община Хисаря за 2013 год. 

 

МОТИВИ: С приемането на отчета за изпълнението на Културната 

програма на община Хисаря за 2013 година се извърши проверка по 

изпълнението на приетата с Решение № 271,взето с Протокол №3 0 на 

19.02.2013 година Културна програма за 2013 година и разходваните от 

община Хисаря средства за отделните мероприятия, включени в нея с цел 

прозрачно и ефективно управление на публичните финанси в областта на 

културата. 

 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                      

                                                                /Нено Жутев/                                      

mailto:obstina@hisar.bg


     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

                                  Хисаря 
                                              гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62180, факс: 0337/6 2030, 

                                                       E-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg   WEB:http://hisar.bg 

      

          П р е п и с 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 457  

 

Взето с Протокол № 53 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.01. 2014 год. 

 

 

 

Относно: точка „Четвърта” - Културна програма на община Хисаря за 

2014 год. – докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр. 

Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 
 

 1. Приема Културна програма на община Хисаря за 2014 год. с направите 

корекции: 

- точка 1 честване на бележити дати и годишнини - 3 000 лв.; 

- точка 11 вечер на балканския хумор „Южняшка утеха” отпада; 

- точка 15 празник на града и общината - 15 000 лв., като тук се предвиди 

по време на празниците откриването на барелефа на генерал Марков монтиран 

на сградата на музея и се обедини с честването на 50 години от обявяването на 

Хисаря за град; 

- точка 19 коледни и новогодишни празници - 12 000 лв. 

Създават се три нови точки|: 

- точка 21 честване на 30 години театър без диплома - 1 000 лв. 

- точка 22 организиране и провеждане на състезание за най-добър готвач 

и посрещане на ученици от гр. Алексинац - 3 000 лв. 

- точка 23 резерв - 10 000 лв. 

2. Одобрява сумата от 85 800 лв. за финансовото обезпечаване на 

Културна програма на община Хисаря за 2014 г. 
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        МОТИВИ: С приемането на проекта на Културната програма на община 

Хисаря за 2014 година се изготвя календар на културните прояви и 

съпътстващите ги дейности на територията на община Хисаря и средствата, 

които общината ще разходва за тях през 2014 година . 

 

 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                      

                                                                /Нено Жутев/                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

                                  Хисаря 
                                              гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62180, факс: 0337/6 2030, 

                                                       E-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg   WEB:http://hisar.bg 

      

          П р е п и с 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 458  

 

Взето с Протокол № 53 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.01. 2014 год. 

 

Относно: точка „Пета” - Докладна записка относно отчет за дейността на 

община Хисаря в областта на социалната политика през 2013 г. - докладва инж. 

П. Ганева – кмет на община Хисаря. 

 

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

Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 
 

Приема отчета за дейността на община Хисаря в областта на социалната 

политика през 2013 г. 

 

        МОТИВИ: С приемането на отчета за изпълнението на дейностите в 

областта на социалната политика от община Хисаря за 2013 година се извърши 

проверка по изпълнението на социалните ангажименти от страна на община 

Хисаря по дейности за закрила на детето, работата на Дневния център за стари 

хора в с. Старосел, Центъра за обществена подкрепа, различните социални 

услуги предоставени от общината през 2013 година и разходваните за тези 

дейности средства от община Хисаря . 

 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                      

                                                                /Нено Жутев/                                      

mailto:obstina@hisar.bg


     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

                                  Хисаря 
                                              гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62180, факс: 0337/6 2030, 

                                                       E-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg   WEB:http://hisar.bg 

      

          П р е п и с 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 459  

 

Взето с Протокол № 53 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.01. 2014 год. 

 

 

 

Относно: точка „Шеста” - Отчет относно работата на Общинската 

комисия по безопасност на движението през 2013 г. - докладва Асен Сурчев – 

зам. кмет на община Хисаря и председател на Общинската комисия по 

безопасност на движението. 

 

 

 

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

Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Приема Отчета за работата на Общинската комисия по безопасност на 

движението през 2013 г. 

2. В бюджета на Община Хисаря за 2014 г. да бъдат предвидени 

средства: 

- за закупуване на вертикална маркировка и поставянето на пътни 

неравности пред ОУ «Хр. Ботев» в с. Паничери и ОУ «Хр. Ботев» в с. 

Красново» в размер на 3 000 лв.; 

- за обновяване на хоризонталната маркировка и пътните знаци  в града и 

обезопасяване на велоалеята.  

 

  МОТИВИ: С приемането на отчета за работата на Общинската комисия 

по безопасност на движението през 2013 г. се цели осъществяване на контрол и 

повишаване безопасността на движението на територията на община Хисаря 

съобразно разпоредбите на Закона за движението по пътищата и Наредба № 1 

за поддържане и опазване на обществения ред ,чистотата и общинското 
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имущество на територията на община Хисаря. Подобряване на условията за 

сигурност и безопасност на движението по пътищата и осигуряване на 

безопасността на децата в учебните заведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                      

                                                                /Нено Жутев/                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

                                  Хисаря 
                                              гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62180, факс: 0337/6 2030, 

                                                       E-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg   WEB:http://hisar.bg 

          П р е п и с 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 460  

 

Взето с Протокол № 53 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.01. 2014 год. 

 

Относно: точка „Седма” - Докладна записка относно Годишна програма 

на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 

2014 год. - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря. 

 

 На основание чл. 21, ал. 2, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 ог 

Закона за общинската собственост, Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 
 Приема Годишна програма на община Хисаря за управление и 

разпореждане с общинската собственост за 2014 год. 

 

           МОТИВИ: С годишната програма Община Хисаря се стреми,  както да  

покрие всички нормативни изисквания по управление на общинската 

собственост, така и да увеличи в значителна степен ефективността и 

прозрачността на управлението на своята собственост. Програмата има за цел и 

да прогнозира очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 

придобиването, управлението и разпореждането с имоти-общинска 

собственост, 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. 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – 4 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:            /Нено Жутев/                                                                                               
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     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

                                  Хисаря 
                                              гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62180, факс: 0337/6 2030, 

                                                       E-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg   WEB:http://hisar.bg 

         П р е п и с 

Р Е Ш Е Н И Е 

           № 461 

 

Взето с Протокол № 53 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.01. 2014 год. 

 

Относно: точка „Осма” - Докладна записка относно Наредба 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 - докладва инж. П. Ганева – кмет на община 

Хисаря. 

 

 На основание чл. 21, ал. 2, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 82, ал.1 от 

Закона за публичните финанси, при спазване на изискванията на чл. 75-

79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, 
Общински съвет гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 
 

Приема Наредба  за условията и реда за съставяне на тригодишна 

бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на Община Хисаря, с която се отменя 

Наредбата за управление на Общинския бюджет, приета с Решение № 342 на 

общински съвет гр. Хисар Протокол № 44/23.04.2002 година, съгласно 

Приложение № 1 – неразделна част от настоящото решение. 

 

Мотиви: Привеждане на нормативната база на община „Хисаря” в 

съответствие с разпоредбите на Закона за публичните финанси (Обн. - ДВ, бр. 

15 от 15.02.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:      /Нено Жутев/                                                                                                            
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     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

                                  Хисаря 
                                              гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62180, факс: 0337/6 2030, 

                                                       E-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg   WEB:http://hisar.bg 

      

          П р е п и с 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 462  

 

Взето с Протокол № 53 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.01. 2014 год. 

 

 

 

Относно: точка „Девета” - Докладна записка относно Връщане за ново 

разглеждане на Решение № 451, взето с протокол № 52 от 21.12. 2013 год. в 

частта по т. 1, с което е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на 

територията на община Хисаря, приета с Решение № 574/20.01.2011г. изменена 

и допълнена с Решение № 18/13.12.2011 г., Решение № 59/21.02.2012 г. и 

Решение № 241/18.12.2012 г. вариант 1 – докладва инж. П. Ганева – кмет на 

община Хисаря. 

 

 

 На основание чл. 21, ал. 2, т. 7, ал. 2 и чл. 45, ал. 7 и ал. 9 от ЗМСМА  

във връзка с чл. 79 от АПК, Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 
 

Отменя Решение № 451 в частта по т. 1, взето с Протокол № 52 от 

21.12.2013 година за приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на  

услугите на територията на община Хисаря, приета с Решение № 

574/20.01.2011г. изменена и допълнена с Решение № 18/13.12.2011г., Решение 

№ 59/21.02.2012г.и Решение № 241/18.12.2012г. - „вариант I” и  приема 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на 

община Хисаря, приета с Решение № 574/20.01.2011 г. изменена и допълнена с 

Решение № 18/13.12.2011 г., Решение № 59/21.02.2012г.и Решение № 

241/18.12.2012 г. съобразена с указанията, дадени в акт на Областен Управител 
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Пловдив – изх. № АК-01-7-2 от 10.01.2014 година, съгласно приложения 

проект към докладна вх. № 18/16.01.2014 год. 

 

Мотиви: План сметката е извадена от съдържанието на приложение № 1 

и Приложение № 2 на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на  услугите на 

територията на община Хисаря, приета с Решение № 574/20.01.2011г. изменена 

и допълнена с Решение № 18/13.12.2011 г., Решение № 59/21.02.2012 г.и 

Решение № 241/18.12.2012 г., тъй като съгласно чл. 66 от ЗМДТ тя се приема с 

отделно решение,  което не е отмененено от Областен Управител на област с 

административен център Пловдив в тази му част. Приетият проект на Наредба 

за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на  услугите на територията на община Хисаря е 

съобразен с приетата план сметка на общината. Посочения в писмото на 

Областен управител от 10.01.2014 година вариант 2 на  Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните 

такси не може да бъде приет, тъй е като е приета вече план сметка, по което е 

определен годишен размер на таксата за битови отпадъци  за всяко населено 

място, както и липсата на точни данни за количеството битови отпадъци и броя 

на необходимите съдове за събирането им по населените места от общината. 

 

 

 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 14 

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – 1 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                      

                                                                /Нено Жутев/                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

                                  Хисаря 
                                              гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62180, факс: 0337/6 2030, 

                                                       E-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg   WEB:http://hisar.bg 

      

          П р е п и с 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 463  

 

Взето с Протокол № 53 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.01. 2014 год. 

 

 

 

Относно: точка „Десета” - Докладна записка относно връщане за ново 

разглеждане на Решение № 435, взето с Протокол № 51 от 17.12.2013 год., с 

което е приета Наредба за управление на отпадъците и дава съгласие размера 

на всички санкции в нея да бъдат намалени  с 60 на сто - докладва инж. П. 

Ганева – кмет на община Хисаря. 

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 45, ал. 7 и ал. 9 от ЗМСМА  във връзка 

с чл. 77 и 79 от АПК и  във връзка с чл. 11, ал. 3 от ЗНА и чл. 22, ал. 1 от 

ЗУО, предвид направените предложения и становища по проекта и 

представените към проекта мотиви, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

             1. Отменя Решение № 435, взето с Протокол № 51 от 17.12.2013 

година, с което е приета Наредба за управление на отпадъците и дава съгласие 

размера на всички санкции в нея да бъдат намалени  с 60 на сто. 

            2. Приема Наредба за управление на отпадъците с размер на санкциите, 

съобразен с размерите, посочени в Закона за управление на отпадъците. 

 

Мотиви: Привеждане на нормативната база на община Хисаря в 

съответствие с разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (Обн. - 

ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г.; изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., 

в сила от 26.07.2013 г.) и указанията, дадени от Областен Управител на област 
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Пловдив във връзка с върнато за ново разглеждане на решение № 435, взето с 

протокол № 51 от 17.12.2013 година  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                      

                                                                /Нено Жутев/                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

                                  Хисаря 
                                              гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62180, факс: 0337/6 2030, 

                                                       E-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg   WEB:http://hisar.bg 

      

          П р е п и с 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 464  

 

Взето с Протокол № 53 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.01. 2014 год. 

 

 

Относно: точка „Единадесета” - Докладна записка относно Връщане за 

ново разглеждане на Решение № 436, взето с Протокол № 51 от 17.12.2013 год., 

с което Общински съвет не е дал съгласие да бъде издадено разрешително за 

водовземане на минерални  води от находище „Красново” № 37, съгласно 

приложение № 2 от Закона за водите на „Акварекс-1”-ЕООД , с. Красново, кв. 

„Красновски минерални бани”, община Хисаря - докладва инж. П. Ганева – 

кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21,  ал. 1, т. 8, ал. 2 и чл. 45, ал. 7 и ал. 9 от ЗМСМА  

във връзка с чл. 79 от АПК, Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

             Приема повторно Решение № 436, взето с Протокол № 51 от 17.12.2013 

година, с което Общински съвет не е дал съгласие да бъде издадено 

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

37, съгласно Приложение № 2 от Закона за водите на „Акварекс-1”-ЕООД, с. 

Красново, кв. ”Красновски минерални бани”, община Хисаря с мотиви 

подробно посочени настоящата  докладна. 

 

       МОТИВИ: Съгласно чл. 62 от Закона за водите компетентния орган в 

случая кмет на община Хисаря  преценява искането, като съобразява: 

1. съвместимостта с обществените интереси и придобити права, в това 

число нуждите на населението от района на водовземането; 

2. съответствието с изискванията за опазване на околната среда, 

регламентирани от международни договори и вътрешното законодателство;  
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3. възможността за съвместно използване на съществуващите и 

предвижданите за изграждане съоръжения за исканото водовземане и/или 

ползване;  

4. наличните водни ресурси по количество и качество; 

6. съответствието на заявеното водно количество с целите на 

водовземането; 

Съгласно чл. 62, ал. 6 от ЗВ преценката е писмена и е неразделна част от 

документацията, въз основа на която се издава разрешителното или отказът за 

издаване на разрешително. 

Не е спазена и процедурата по чл. 10 от Общинската Наредба, като не е 

разгласено чрез съобщение намерението на дружеството. Липсва и 

констативния протокол по чл. 10, ал. 4 от същата 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. 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                      

                                                                /Нено Жутев/                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

                                  Хисаря 
                                              гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62180, факс: 0337/6 2030, 

                                                       E-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg   WEB:http://hisar.bg 

      

          П р е п и с 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 465  

 

Взето с Протокол № 53 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.01. 2014 год. 

 

 

 

Относно: точка „Дванадесета” - Писмо вх. № 23/14.11.2014 г. от ОбС 

Земеделие-Хисрая относно възстановяване право на собственост върху земи по 

чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ на    н-ци на Тодор Иванов Ланков - докладва инж. П. 

Ганева – кмет на община Хисаря. 

  

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ в съответствие с разпоредбите на § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на 

ЗСПЗЗ, (ДВ бр. 62/2010 год.), след установяване на границите на 

земеделския имот, за който е издадено решение на Общинската служба по 

земеделие-Хисаря за признаване на правото на възстановяване на собствеността 

в съществуващи или възстановими стари реални граници със скица, издадена от 

ОС „Земеделение”-Хисаря, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Предоставя имот № 144009 с площ 5,281 дка в местността „Топ кория-

03” в землището на гр. Хисаря за възстановяване правото на собственост на 

наследниците на Тодор Иванов Ланков, съгласно извършеното геодезическо 

заснемане. 

 

МОТИВИ: За приключване на производствата по обезщетяване със 

земеделски земи от общинския поземлен фонд Общинските съвети 

предоставят земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от 

условия, посочени в § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, (ДВ бр. 62/2010 
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год.), в случая установяване на границите на земеделския имот, за който има  

издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на 

правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или 

възстановими стари реални граници. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                      

                                                                /Нено Жутев/                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

                                  Хисаря 
                                              гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62180, факс: 0337/6 2030, 

                                                       E-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg   WEB:http://hisar.bg 

      

          П р е п и с 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 466  

 

Взето с Протокол № 53 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.01. 2014 год. 

 

 

 

Относно: точка „Тринадесета” - Писмо вх. № 24/14.11.2014 г. от ОбС 

Земеделие-Хисрая относно възстановяване право на собственост върху земи по 

чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ на    н-ци на Ангел Георгиев Кущинаров - докладва инж. 

П. Ганева – кмет на община Хисаря. 

  

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ в съответствие с разпоредбите на § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на 

ЗСПЗЗ, (ДВ бр. 62/2010 год.), след установяване на границите на 

земеделския имот, за който е издадено решение на Общинската служба по 

земеделие-Хисаря за признаване на правото на възстановяване на собствеността 

в съществуващи или възстановими стари реални граници със скица, издадена от 

ОС „Земеделение”-Хисаря, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

Предоставя:  

1. Част от имот № 107053  с площ 4,000 дка в местността „Папарлива 

поляна” в землището на с. Кръстевич за възстановяване правото на 

собственост на наследниците на Ангел Георгиев Кущинаров, съгласно 

извършеното геодезическо заснемане. 

2. Част от имот № 102076  с площ 2,000 дка в местността „Татарлии” в 

землището на с. Кръстевич за възстановяване правото на собственост на 

наследниците на Ангел Георгиев Кущинаров, съгласно извършеното 

геодезическо заснемане. 
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МОТИВИ: За приключване на производствата по обезщетяване със 

земеделски земи от общинския поземлен фонд Общинските съвети 

предоставят земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от 

условия, посочени в § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, (ДВ бр. 62/2010 

год.), в случая установяване на границите на земеделския имот, за който има  

издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на 

правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или 

възстановими стари реални граници. 

 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 13 

Присъствали – 15     - “против” – 1 

Гласували – 15     - “въздържали се” – 1 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                      

                                                                /Нено Жутев/                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

                                  Хисаря 
                                              гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62180, факс: 0337/6 2030, 

                                                       E-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg   WEB:http://hisar.bg 

           П р е п и с 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 467  

 

Взето с Протокол № 53 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.01. 2014 год. 

 

Относно: точка „Четиринадесета” - Докладна записка относно 

отпускане на еднократни парични помощи на социално слаби граждани от 

бюджета на община Хисаря - докладва Н. Жутев – секретар на община Хисаря. 

 

    Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Отпуска еднократна парична помощ  в размер на 380 (триста 

осемдесет) лв. на Йорданка Христова Рачева, гр. Хисаря, ул. „Хан Кубрат” № 

4, като месечни такси до края на 2014 г. за ползване на услугите на Домашен 

социален патронаж. 

2. Отпуска еднократна парична помощ  в размер на 120 (сто и двадесет) 

лв. на  Иван Георгиев Пенков, с. Кръстевич, ул. „17-та” № 2 за покриване на 

разходите за храна и битови нужди. 

 

МОТИВИ: Във връзка с положителното становище на комисията 

,назначена от Кмета на общината със Заповед РД -05-90/02.03.2012 година след 

разглеждане на подадените от лицата заявления за отпускане на помощи и 

предвид това, че същите отговарят 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, Протокол № 9 от 21.02.2012 год. от Общински съвет Хисаря. 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:        /Нено Жутев/                                                                                          

mailto:obstina@hisar.bg


     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

                                  Хисаря 
                                              гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62180, факс: 0337/6 2030, 

                                                       E-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg   WEB:http://hisar.bg 

      П р е п и с 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 468 

 

Взето с Протокол № 53 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 21.01. 2014 год. 

 

Относно: точка „Петнадесета” - Докладна записка относно заявление вх. 

№ 94-00-И-14 от 16.01.2014г. от Иван Михов Даргов за произнасяне по 

допускане, проучване и проектиране за изменение на ПУП, на основание член 

124а от ЗУТ за ПИ № 056039, местност “Градините-03”, землище Хисаря - 

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

 

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

124а, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет гр. Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

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

проектиране по член 125 от ЗУТ, във връзка с Заявление вх.№ 94-00-И-14 

от 16.01.2014 г. от Иван Михов Даргов за произнасяне по допускане, 

проучване и проектиране за изменение на ПУП, за ПИ № 056039, местност 

“Градините-03”, землище Хисаря в площадка за производство на компост. 

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

Иван Михов Даргов за изработи проект за ПУП за ПИ 056039, местност 

“Градините-03”, землище Хисаря за производство на компост. 

 

 МОТИВИ: Необходимостта от провеждане на процедура във връзка с 

промяна предназначението на ПИ № 056039, местност “Градините-03”, 

землище Хисаря  за неземеделски нужди - площадка за производство 

 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 13 

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “въздържали се” – 2 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:          /Нено Жутев/                                                                                                      

mailto:obstina@hisar.bg


     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

                                  Хисаря 
                                              гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62180, факс: 0337/6 2030, 

                                                       E-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg   WEB:http://hisar.bg 

       

П р е п и с 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 469 

 

Взето с Протокол № 54 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.02. 2014 год. 

 

 

Относно: точка „Първа” - Докладна записка относно приемане на 

бюджета на община Хисаря за 2014 год. - докладва инж. П. Ганева – кмет на 

община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 

94, ал. 2 и ал. 3  и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с 

разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година, ПМС № 3/15.01.2014 г.  за 

изпълнение на ЗДБРБ за 2014 година и Наредбата за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 

три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

общинския бюджет на община-Хисаря и като взе предвид направеното 

уточняване от Началника на отдел „Счетоводно обслужване”, Общински съвет 

гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 
 

1.Приема бюджета на Община Хисаря в размер на 7 696 549 лв. за 

2014 година, както следва: 

  1.1. По приходите в размер на 7 696 549 лв., съгласно Приложение № 1, в 

т.ч.: 

  1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 583 

859 в т.ч.: 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на    

3 071 472  лв. 

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на 

делегирани държавни дейности в размер на 0 лв. 

mailto:obstina@hisar.bg


1.1.1.3. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 0 

лв. 

1.1.1.4. Финансиране „минус” – 16 918 лв., съгласно Приложение № 5. 

1.1.1.5. Преходен остатък от 2013 година в размер на  529 305 лв., съгласно 

Приложения № 6, 7. 

  1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 4 112 690, в т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 834 000 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 608 500 лв.в т.ч.  

  1.1.2.2.1 Собствени приходи на звената на делегиран бюджет 

(Археологически музей) в размер на 23 000 лв. 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 582 000 лв., в т.ч.: 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 545 300 .лв. 

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер 

на  36 700 лв. 

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер 

на 248 400 лв., в т.ч.: 

1.1.2.4.1. За изграждане и основен ремонт на общински пътища в 

размер на 82 400 лв. 

1.1.2.4.2. За други инвестиционни разходи в размер на 166 000 лв. 

1.1.2.5. Предоставени трансфери в размер на „минус” – 114 446 лв. 

1.1.2.6. Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на 

„минус” – 33 000 лв. 

1.1.2.7. Временни безлихвени заеми в размер на  179 587 лв. 

1.1.2.8. Финансиране (погашения по заеми от фонд „ФЛАГ) „минус” – 

526 387 лв., съгласно Приложение № 33 

1.1.2.9. Преходен остатък от 2013 година в размер на 334 036 лв., съгласно 

Приложение № 31. 

     1.2. По разходите в размер на  7 696 549 лв., разпределени по функции, 

дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2, 3, 4 

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 3 583 859 лв., в т.ч. 

резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 0 лв., съгласно 

Приложение № 2. 

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности 

със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 

355 485 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 

0 лв., съгласно Приложения № 4. 

1.2.3. За местни дейности в размер на 3 757 205 лв., в т.ч. резерв за 

непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 41 520 лв., съгласно чл.55 

от ЗДБРБ за 2014 г.,  съгласно Приложение № 3. 

2. Приема инвестиционната програма за 2014 г. (поименен списък по 

обекти, видове разходи и източници на финансиране), съгласно Приложение 

№ 9 с направените допълнения – в ДМА нова т. 15 – Закупуване на недвижима 

собственост – помещение 54 кв. м. 60 000 лв. със средства от преходен остатък 



в държавни дейности и в Проектиране – т. 8 става от 10 000 на 16 000 лв. от 

бюджета, като 6 000 лв. външни средства отпада. 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, 

вкл. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 

284 400 лв., съгласно колона „целева субсидия за капиталови разходи” на 

Приложение № 9. 

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от 

продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 32. 

 3. Утвърждава разходите за заплати през 2014 г., без звената от 

системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани 

бюджети, съгласно Приложение №  10. 

 3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във 

функциите „Здравеопазване”,  „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, 

„Почивно дело, култура, религиозни дейности” (без читалищата) се определя 

от Кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и 

утвърдените размери по т. 3 от настоящото решение.  

 4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 

 4.1. Членски внос – 9 600 лв. 

 4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет (за погребение, 

за други цели) – 9 000  лв. 

 4.3 . Субсидии за читалища в размер на 140 800 лв. 

    4.4. Културна програма в размер на 85 800 лв. 

   4.4.1. Със сумата 10 000 лв. в т. 23 резерв на Културната програма да се 

закупят носии, които да се ползват от всички самодейни колективи в 

общината. (предложение на Председателя на Икономическата комисия) 

    4.5. Спортна програма в размер на 40 924 лв. 

 4.6. Упълномощава Кмета на общината да договори допълнителни условия 

по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1.- 4.5. 

 5. Приема следните лимити за разходи: 

5.1.СБКО в размер на 3 % (до 3 на сто) от средства за работна заплата на 

заетите по трудови правоотношения. 

5.2.Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на 

общината в размер на  3 000 лв. 

5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 

2 000 лв. 

5.4. Разходи за представителни цели на кметовете и кметските наместници 

по населени места по 200 лв.  

       6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право 

на транспортни разноски в размер на 80 % от действително извършените 

разходи. 

6.1. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно 

Приложение № 11. 



 7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз  съгласно Приложения  № 12, 13, 14, 15, 16. 

 8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности 

за периода 2014, 2015, 2016 г., , съгласно Приложение № 8. 

 9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно 

Приложение № 17, 18.  

 10 Приема бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с 

делегиран бюджет, съгласно Приложения № 19, 20, 21, 22, 23, 24. 

         10.1 Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити – 

„Археологически музей” гр. Хисаря, СОУ „Хр. Смирненски” – гр. Хисаря, ОУ 

„Васил Левски” – гр. Хисаря, ОУ „Кл. Охридски” – гр. Хисаря, ОУ „Хр. Ботев” 

– с. Паничери, ОУ „Хр. Ботев” с. Красново прилагат системата на делегиран 

бюджет, която дава право на директора: 

         10.1.1 Самостоятелно да се разпорежда с утвърдените по бюджета 

средства. 

         10.1.2 Да извършва компенсирани промени на утвърдените с бюджета му 

разходи. 

         10.1.3 Да определя индивидуалните възнаграждения на служителите и 

работниците в рамките на утвърдената численост. 

        10.2 Дава право на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, 

работещи по системата на делегирани бюджети, да реализират собствени 

приходи от такси, цени на услуги и управление на общинска собственост. 

       10.3 Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи по 

системата на делегирани бюджети, да коригират служебно през 2014 г. със 

събраните собствени приходи приходната и разходната част на съответните 

дейности в частта за дофинансиране. 

      10.4 Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи по 

системата на делегирани бюджети, уведомяват ежемесечно първостепенния 

разпоредител за направените през месеца вътрешни компенсирани промени и 

получените трансфери от други бюджети.  

 11. Определя максимален размер на дълга, както следва: 

   11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2014 година в размер 

на  1 500 000 лв. 

   11.2. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към 

края на 2014  година в размер на 9 130 000 лв., съгласно Приложения № 25,. 

26, 27, 28, 29, 30. 

  11.3. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2014 г. се 

определят в размерите, съгласно Приложение №  30. 

 12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, 

които могат да бъдат натрупани през 2014 година в размер на  5 %. 

 13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които 

могат да бъдат поети през 2014 година в размер на  30 %. 



 14. Определя размера на просрочените задължения от 2013 година, 

които ще бъдат разплатени от бюджета за 2014 година в размер на 0 лв. 

 15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда 

да бъдат събрани през 2014 година в размер на 31 307 лв. 

 16. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани 

промени: 

     16.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между 

утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение 

на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават 

стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени 

задължения в съответната делегирана дейност. 

    16.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в 

рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия 

размер на разходите. 

   16.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени 

и/или неотложни разходи по т. 1.2. от настоящето решение.  

 17. Възлага на Кмета:  

     17.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с 

бюджет.  

    17.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  

    17.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 

утвърди разпределението. 

   17.4. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския 

съюз по отделните общински проекти, в съответствие  с изисквания на 

съответния Управляващ орган и на МФ. 

 18. Упълномощава Кмета да предоставя временни безлихвени заеми от 

временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране 

на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по 

други международни програми, включително и на бюджетни организации, 

чиито бюджет е част от общинския бюджет. 

      18.1. За всеки отделен случай Кметът на общината определя или договаря 

срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата 

програма, но не по-късно от края на 2014 година. 

     18.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно 

свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 

от ЗПФ. 

     18.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от 

предоставяне на временни безлихвени заеми, Кметът на общината внася 

предложение за предоставянето им по решение на ОбС. 

19. Упълномощава Кмета: 

   19.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и 

проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и 

други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални 



програми и от други източници за реализиране на годишните цели на 

общината за изпълнение на общинския план за развитие.  

  19.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници 

за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

 20. Закрива Дейност 741 РТВ, считано от 01.01.2014 год. и сумата от 

20 000 лв. да остане като резерв на бюджета. (прието предложение направено 

от общински съветник В. Зафирова) 

21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на 

бюджета, съгласно чл. 84, ал. 2 от ЗПФ. 

 

МОТИВИ: Във връзка с основните принципни насоки на МФ по 

съставянето на бюджета на община Хисаря за 2014 г., Общинският съвет 

намира решението за целесъобразно и законосъобразно, в изпълнение на 

разпоредите на ЗПФ относно съставянето, приемането, изпълнението и 

отчитането бюджета на общината. 

 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:          

 /Нено Жутев/                                                 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

                                  Хисаря 
                                              гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62180, факс: 0337/6 2030, 

                                                       E-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg   WEB:http://hisar.bg 

       

П р е п и с 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 470 

 

Взето с Протокол № 54 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.02. 2014 год. 

 

 

Относно: точка „Втора” - Докладна записка относно определяне на 

основната месечна работна заплата на Кмета на общината, считано от 

01.01.2014 год. - докладва П. Бойновски – председател на ОбС. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр. 

Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

Определя  основна работна заплата на Кмета на община Хисаря, считано 

от 01.01.2014 г.  в размер на 1606 лв. 

 

МОТИВИ: В изпълнение с разпоредбите на Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и постановлението за заплатите в  

бюджетните организации и дейности, Общинския съвет намира решението за  

целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 13 

Присъствали – 16     - “против” – 1 

Гласували – 16     - “въздържали се” – 2 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:           

/Нено Жутев/                                                 

mailto:obstina@hisar.bg


     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

                                  Хисаря 
                                              гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62180, факс: 0337/6 2030, 

                                                       E-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg   WEB:http://hisar.bg 

      П р е п и с 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 471 

 

Взето с Протокол № 54 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.02. 2014 год. 

 

Относно: точка „Трета” - Докладна записка относно определяне на 

основните месечни работни заплати на кметовете на кметства, считано от 

01.01.2014 год. - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 1 от ПМС 

№67/2010 г., Общински съвет гр. Хисаря    

     Р  Е  Ш  И  :  

1. Определя основна работна заплата на кметовете на населените места, 

считано от 01.01.2014 г., както следва: 

Богдан Иванов – кмет на с.Черничево – 726 лв.; 

Илия Тонов – кмет на с.Ст.Железаре – 775 лв.; 

Нанка Тарева – кмет на с.Паничери – 787 лв.; 

Иван Жутев – кмет на с.Старосел – 823 лв.; 

Иван Бабаджанов – кмет на с.Красново – 787 лв.; 

Илина Костова – кмет на с.Беловица – 726 лв.; 

Румен Айвазов – кмет на с.Кръстевич – 726 лв. 

 

МОТИВИ: В изпълнение с разпоредбите на Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и постановлението за заплатите в  

бюджетните организации и дейности, Общинския съвет намира решението за  

целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 13 

Присъствали – 16     - “против” – 1 

Гласували – 16     - “въздържали се” – 2 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:          /Нено Жутев/                                                                                                                                                                                

mailto:obstina@hisar.bg


     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

                                  Хисаря 
                                              гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62180, факс: 0337/6 2030, 

                                                       E-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg   WEB:http://hisar.bg 

     П р е п и с 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 472 

 

Взето с Протокол № 54 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.02. 2014 год. 

 

Относно: точка „Четвърта” - Информация за етапа на реализация на 

проект: „Интегриран проект за подобрение на водния сектор на гр. Хисаря: 

Изграждане на битова и дъждовна канализация на кв. Момина баня, кв. Веригово 

и кв. Миромир, гр. Хисаря и Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на 

кв. Момина баня, кв.Веригово и кв.Миромир” - докладва инж. П. Ганева – кмет 

на община Хисаря. 

 

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

     Р  Е  Ш  И  :  

 Приема информацията за етапа на реализация на проект: „Интегриран 

проект за подобрение на водния сектор на гр. Хисаря: Изграждане на битова и 

дъждовна канализация на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир, гр. 

Хисаря и Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на кв. Момина 

баня, кв.Веригово и кв.Миромир” за сведение. 

МОТИВИ: С приемането на отчета за етапа на реализация на проект: 

„Интегриран проект за подобрение на водния сектор на гр. Хисаря: 

Изграждане на битова и дъждовна канализация на кв. Момина баня, кв. 

Веригово и кв. Миромир, гр. Хисаря и Реконструкция и подмяна на 

водопроводна мрежа на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир” се 

извърши проверка по изпълнението му и сроковете, в които следва да бъде 

завършен. 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:          /Нено Жутев/                                                                                                                                                                                      

mailto:obstina@hisar.bg


     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

                                  Хисаря 
                                              гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62180, факс: 0337/6 2030, 

                                                       E-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg   WEB:http://hisar.bg 

      П р е п и с 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 473 

 

Взето с Протокол № 54 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.02. 2014 год. 

 

Относно: точка „Пета” - Докладна записка относно състояние на 

микроязовирите общинска собственост по отношение на тяхната безопасност 

при обилни валежи - докладва Асен Сурчев - зам. кмет на община Хисаря. 

 

 

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

 

     Р  Е  Ш  И  : 

  

1. Приема информацията за състоянието на микроязовирите общинска 

собственост по отношение на тяхната безопасност при обилни валежи. 

2. Възлага на Кмета на Общината да сформира комисия, която два пъти в 

годината да извършва проверки по отношение на техническото състояние на 

язовирите.  

 

МОТИВИ: С приемането на информацията за състоянието на 

микроязовирите общинска собственост се извършва проверка относно 

състоянието на имотите, публична общинска собственост. 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:        

 /Нено Жутев/                                                                                                                                                                                 

mailto:obstina@hisar.bg


     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

                                  Хисаря 
                                              гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62180, факс: 0337/6 2030, 

                                                       E-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg   WEB:http://hisar.bg 

      П р е п и с 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 474 

 

Взето с Протокол № 54 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.02. 2014 год. 

 

Относно: точка „Шеста” - Отчет относно работата на комисията за 

предотвратяване на противообществените    прояви на малолетните и 

непълнолетните - докладва Асен Сурчев - зам. кмет и председател на 

комисията. 

 

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

гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  :  
 

Приема отчета за работата на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2013 год. за 

сведение. 

 

МОТИВИ: С приемането на отчета за работата на Местната комисия за 

борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 

за 2013 год. се извърши проверка на броя на противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните на територията на община Хисаря и мерките, 

които се взимат за ограничаване на техния брой. 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:          

 /Нено Жутев/                                                                                                                                                                            

mailto:obstina@hisar.bg


     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

                                  Хисаря 
                                              гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62180, факс: 0337/6 2030, 

                                                       E-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg   WEB:http://hisar.bg 

      П р е п и с 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 475 

 

Взето с Протокол № 54 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.02. 2014 год. 

 

 

Относно: точка „Седма” - Отчет-анализ за дейността на РСПБЗН-Хисаря 

през 2013 год. - докладва Н. Илиев – началник РСПБЗН-Хисаря. 

 

 

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

гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  :  
 

Приема отчет-анализа за дейността на РСПБЗН-Хисаря през 2013 год. За 

сведение. 

 

           МОТИВИ: Приемането на отчета има за цел повишаване на 

взаимодействието между органите на община Хисаря и РСПБЗН- Хисаря при 

защита на населението от пожари, бедствия и аварии. 

 

 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:           

/Нено Жутев/                                                 

                                                                                                                                

mailto:obstina@hisar.bg


     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

                                  Хисаря 
                                              гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62180, факс: 0337/6 2030, 

                                                       E-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg   WEB:http://hisar.bg 

      П р е п и с 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 476 

 

Взето с Протокол № 54 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.02. 2014 год. 

 

Относно: точка „Осма” - Докладна записка относно приемане на 

Годишния план за развитие на социалните услуги в община Хисаря през 2015г. 

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

 

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

36б, ал. 4 от ППЗСП и в изпълнение на приетата с Решение № 588, Протокол 

77/16.02.2011 година Стратегия за развитие на социалните услуги в община 

Хисаря 2011-2015 год. 

                                                 Р  Е  Ш  И  :  

 

            Приема годишния план за развитие на социалните услуги в община 

Хисаря през 2014 г. 

 

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

капацитета на социалните услуги, които функционират на територията на 

общината. Броя, вида и капацитет на социалните услуги, които се предлага да 

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

както и техните източници на финансиране. 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:           

/Нено Жутев/                                                                                                                                                                             
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     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

                                  Хисаря 
                                              гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62180, факс: 0337/6 2030, 

                                                       E-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg   WEB:http://hisar.bg 

      П р е п и с 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 477 

 

Взето с Протокол № 54 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.02. 2014 год. 

 

 

Относно: точка „Девета” - Докладна относно приемане на Общинска 

програма за закрила на детето за 2014 г. - докладва А. Пашова – директор 

Дирекция „Социално подпомагане”-Хисаря. 

  

 

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

чл.21,ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето, Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  :  
 

 Приема Общинска програма за закрила на детето за 2014 г. 

 

        МОТИВИ: Приемането решението е в изпълнение на разпоредбите на 

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

дейност по закрила на детето в община Хисаря. 

 

 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:           

/Нено Жутев/                                                                                                                                                                        
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     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

                                  Хисаря 
                                              гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62180, факс: 0337/6 2030, 

                                                       E-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg   WEB:http://hisar.bg 

      П р е п и с 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 478 

 

Взето с Протокол № 54 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.02. 2014 год. 

 

 

Относно: точка „Десета” - Докладна записка относно членство на 

община Хисаря в Български съюз по балнеология и СПА туризъм (БСБСПА) - 

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

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет 

гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Дава съгласие община Хисаря да участва в Български съюз по 

балнеология и СПА туризъм (БСБСПА). 

2. Определя инж.Пенка Йотова Ганева – Кмет на община Хисаря за 

представител на община Хисаря в Български съюз по балнеология и СПА 

туризъм (БСБСПА) 

 

МОТИВИ: Приемането решението има за цел да популяризира 

общината като атрактивна туристическа дестинация за балнеология и СПА 

туризъм. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 12 

Присъствали – 16     - “против” – 2 

Гласували – 16     - “въздържали се” – 2 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:           

/Нено Жутев/                                                                                                                                                                      
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     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

                                  Хисаря 
                                              гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62180, факс: 0337/6 2030, 

                                                       E-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg   WEB:http://hisar.bg 

      П р е п и с 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 479 

 

Взето с Протокол № 54 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.02. 2014 год. 

 

 

 

Относно: точка „Единадесета” - Докладна записка относно приемане и 

утвърждаване начални тръжни цени за продажба на общински имоти в 

землище Михилци - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря. 

  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 3, чл. 35, 

ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет 

гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 
 

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

 

№ землище имот № нтп площ/дка. кат. местност АОС 

1. Михилци 173 

001 

нива 2.106 VІ Лютов 

аир 

660/26.08.2013г. 

2. Михилци 173 

005 

нива 1.300 VІ Лютов 

аир 

661/26.08.2013г. 

3. Михилци 173 

040 

нива 1.000 Х Лютов 

аир 

662/26.08.2013г. 

4 Михилци 173 

041 

нива 2.500 VІ Лютов 

аир 

663/26.08.2013г. 

5 Михилци 173 

042 

нива 4.730 VІ Лютов 

аир 

664/26.08.2013г. 

 

2. Приема и утвърждава за начални тръжни цени на имотите по 

точка 1, справедливи пазарни стойности, съгласно представените от  

“ПЛОВДИВИНВЕСТ-21” АД доклади, както следва / цените са без ДДС/: 
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№ землище имот № нтп площ/дка. кат. местност Пазарна цена в 

лева 

1. Михилци 173 

001 

нива 2.106 VІ Лютов 

аир 

1 140.00 

2. Михилци 173 

005 

нива 1.300 VІ Лютов 

аир 

700.00 

3. Михилци 173 

040 

нива 1.000 Х Лютов 

аир 

540.00 

4 Михилци 173 

041 

нива 2.500 VІ Лютов 

аир 

1 350.00 

5 Михилци 173 

042 

нива 4.730 VІ Лютов 

аир 

2 550.00 

 

МОТИВИ: Поради липса на интерес към имотите за ползването им под 

наем и предвид дадено становище от кметския наместник на населеното място 

за извършване на разпоредителни действия с имотите, частна общинска 

собственост, с цел осигуряване на постоянни източници на приходи за 

общинския бюджет за обезпечаване финансирането на голяма част от 

общинските дейности, Общински съвет намира настоящото решение за 

целесъобразно. 

 

 

 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 13 

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – 3 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:           

/Нено Жутев/                                                 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

                                  Хисаря 
                                              гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62180, факс: 0337/6 2030, 

                                                       E-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg   WEB:http://hisar.bg 

       

П р е п и с 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 480 

 

Взето с Протокол № 54 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.02. 2014 год. 

 

 

 

Относно: точка „Тринадесета” - Докладна записка относно учредяване 

право на строеж чрез публичен явен търг за изграждане на 7 броя гаражни 

клетки в урегулиран поземлен имот /УПИ/ І-групово жилищно строителство, 

квартал 74 по КРП на гр. Хисаря - докладва инж. П. Ганева – кмет на община 

Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 3, чл. 37, 

ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на 

Годишна програма на община Хисаря за управление и разпореждане с 

общинска собственост за 2014 година, приета с Решение № 460/21.01.2014 

година,  Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Да се учреди, чрез публичен явен търг, право на строеж за изграждане 

на 7 /седем/ броя гаражи в УПИ І-групово жилищно строителство, квартал 74 

по КРП на гр. Хисаря, всеки един със ЗП от 18 / осемнадесет/ кв.м. при 

начална тръжна цена за гараж – 1 440.00 /хиляда четиристотин и четиридесет/ 

лева. 

2. Възлага на Кмета на Община Хисаря да проведе търговете и сключи 

договорите за учредяване право на строеж. 
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      МОТИВИ: Постъпило заявление  от граждани на град Хисаря, живущи на 

адрес бул.”Христо Ботев” за учредяване право на строеж за гаражи върху 

общински поземлен имот ето защо, 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/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:          

 /Нено Жутев/                                                 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

                                  Хисаря 
                                              гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62180, факс: 0337/6 2030, 

                                                       E-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg   WEB:http://hisar.bg 

       

П р е п и с 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 481 

 

Взето с Протокол № 54 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.02. 2014 год. 

 

 

Относно: точка „Четиринадесета” - Докладна записка относно отдаване 

под наем на стоманено-стъклена оранжерия в ПИ 1171, кв. 97 по КРП на гр. 

Хисаря /стопански двор на бивше БКС/ - докладва инж. П. Ганева – кмет на 

община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 3 и чл. 41, 

ал. 2 от Закона за общинската собственост,  Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

1. В изпълнение на Годишна програма на община Хисаря за управление и 

разпореждане с общинската собственост за 2014 година, приета с Решение № 

460/21.01.2014 година, да се отдаде под наем за срок от 10 години, след 

провеждане на публичен явен търг, стоманено-стъклена оранжерия с 

площ от 660 кв.м. находяща се в ПИ 1171, кв. 97 по КРП на гр. Хисаря 

/стопански двор на бивше БКС/, частна общинска собственост, съгласно АОС 

№ 7/01.04.1997 г. 

2. Приема и утвърждава за начална тръжна месечна наемна цена на 

имота по точка 1, определената с експертизата на “ПЛОВДИВИНВЕСТ-21” АД 

начална тръжна месечна наемна цена  от 28.00 /двадесет и осем/ лева без 

ДДС.  
3. Възлага на Кмета на община Хисаря да  проведе публичния явен търг  

и сключи договора за наем. 
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МОТИВИ: Проявен е интерес за наемане на оранжерията. Общински 

съвет счита, че решението е целесъобразно – отдаването под наем с цел 

изпълнението на годишната програма на община Хисаря за управление и 

разпореждане с общинска собственост за 2014 год. 

 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:          

 /Нено Жутев/                                                 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

                                  Хисаря 
                                              гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62180, факс: 0337/6 2030, 

                                                       E-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg   WEB:http://hisar.bg 

       

П р е п и с 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 482 

 

Взето с Протокол № 54 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.02. 2014 год. 

 

 

 

Относно: точка „Петнадесета” - Докладна записка относно продажба на 

ПИ 364, квартал 31 по КРП на с. Мътеница - докладва инж. П. Ганева – кмет на 

община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 3, чл. 35, 

ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на 

Годишна програма на община Хисаря за управление и разпореждане с 

общинска собственост за 2014 година, приета с Решение № 460/21.01.2014 

година,  Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Да се извърши  продажба чрез публичен явен търг на: ПИ 364, 

квартал 31 по КРП на с. Мътеница с площ от 714 квадратни метра и застроена 

в него паянтова сграда с площ от 216 кв.м.  частна общинска собственост, 

съгласно АОС № 137/06.04.2009 година. 

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

пазарната цена, съгласно представения от  “АНГЕЛОВАКОНСУЛТ” ООД 

доклад в размер на 15 000.00 /петнадесет хиляди/ лева без ДДС. 

3. Възлага на Кмета на община Хисаря да  проведе публичния явен търг 

и сключи договора за продажба. 
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МОТИВИ: Имота не се ползва по предназначение. Сградата не 

функционира. Ел. захранването също е прекъснато. Липсват дограма, 

ел.проводници, ключове и контакти. На места е изкъртена вътрешната мазилка 

по стени и тавани, както и външната мазилка по фасадите, поради което 

Общинския съвет намира настоящото решение за целесъобразно. 

 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – 1 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:           

/Нено Жутев/                                                 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

                                  Хисаря 
                                              гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62180, факс: 0337/6 2030, 

                                                       E-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg   WEB:http://hisar.bg 

       

П р е п и с 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 483 

 

Взето с Протокол № 54 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.02. 2014 год. 

 

 

Относно: точка „Шестнадесета” - Докладна записка относно 

продажба на ПИ 45, квартал 9 по КРП на село Мало Крушево - докладва 

инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 3, чл. 8, 

ал. 9, т. 2, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, 

Общински съвет гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и 

разпореждане с общинската собственост за 2014 година, като в Раздел ІІ. 

Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 

предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в 

капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за 

публично-частно партньорство или за предоставяне на концесия; точка ІІ.2. 

Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за    

продажба, подточка ІІ.2.1.Имоти в регулация, включва: 

-  ПИ 45, квартал 9 по КРП на с.Мало Крушево с площ от 1350 квадратни 

метра,  частна общинска собственост съгласно АОС № 110/22.04.2008 година. 

2. Да се извърши  продажба чрез публичен явен търг на : ПИ 45, 

квартал 9 по КРП на с.Мало Крушево с площ от 1350 квадратни метра.  

3. Приема и утвърждава за начална тръжна цена на имота по точка 2,  

пазарната цена, съгласно представения доклад на независимия лицензиран 

оценител-  “ПЛОВДИВИНВЕСТ-21” АД, в  размер на 4 050.00 /четири хиляди 

и петдесет/ лева без ДДС. 
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4. Възлага на Кмета на община Хисаря да  проведе публичния явен търг 

и сключи договора за продажба. 

           

МОТИВИ: Имота не се използва от дълго време, поради което 

Общинския съвет счита решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – 4 

Гласували – 16     - “въздържали се” – 3 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:          

 /Нено Жутев/                                                 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

                                  Хисаря 
                                              гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62180, факс: 0337/6 2030, 

                                                       E-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg   WEB:http://hisar.bg 

       

П р е п и с 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 484 

 

Взето с Протокол № 54 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.02. 2014 год. 

 

 

 

Относно: точка „Седемнадесета” - Докладна записка относно Заявление 

вх. № 94-00-М-51   от 03.02.2014г. от Мария Павлова Павлова и Найден Павлов 

Павлов за произнасяне по допускане, проучване и проектиране за изменение на 

ПУП, на основание член 124а от ЗУТ за ПИ № 057001 и ПИ № 057002, 

местност “Градините-03” , землище Хисаря - докладва инж. П. Ганева – кмет 

на община Хисаря. 

 

 

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

124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет гр. 

Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

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

проектиране по член 125 от ЗУТ, във връзка с Заявление вх.№ 94-00-М-51   

от 03.02.2014г. от Мария Павлова Павлова и Найден Павлов Павлов за ПИ 

№ 057001 и ПИ № 057002, местност “Градините-03” , землище Хисаря. за 

обединяване и промяна на предназначението за “Жилищно строителство и 

КОО”. 

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

Мария Павлова Павлова и Найден Павлов Павлов да изработят проект за 

ПУП за ПИ  № 057001 и ПИ № 057002, местност “Градините-03” , землище 

Хисаря. за обединяване и промяна на предназначението за “Жилищно 

строителство и КОО”. 
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МОТИВИ: Необходимостта от провеждане на процедура във връзка с 

обединяване и промяна предназначението на ПИ № 057002, местност 

“Градините-03”, землище Хисаря 

 

 

 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:          /Нено Жутев/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

                                  Хисаря 
                                              гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62180, факс: 0337/6 2030, 

                                                       E-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg   WEB:http://hisar.bg  
     

П р е п и с 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 485 

 

Взето с Протокол № 54 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.02. 2014 год. 

 

Относно: точка „Осемнадесет” - Доклад относно състоянието на 

„Хисарска гора” ЕООД - докладва инж. В. Футеков – управител на ЕООД-то. 

 

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

чл.147, ал.2 от ТЗ във връзка с чл. 607а,ал.1 във връзка с чл.608,ал.1-

предложение второ  от Търговския закон във връзка с чл. 3, ал. 3 от 

Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване 

правата на собственост на община Хисаря върху общинската част от 

капитала на търговските дружества, Общински съвет гр. Хисаря   

     Р  Е  Ш  И  : 

 1. Да бъде обявено „Хисарска гора” ЕООД в несъстоятелност поради 

наличие на публични задължения натрупани вследствие на търговската 

дейност на дружеството от г-н В. Фукетов – управител на дружество в срок до 

20.03.2014 год. 

 2. Управителя на „Хисарска гора” ЕООД да извърши продажба на 

добитата дървесина от горските територии общинска собственост в срок до 

20.03.2014 год. 

 

МОТИВИ: Изменението е във връзка с промените на ЗМСМА, 

обнародвани в ДВ  бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г. 

 

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

Присъствали – 16     - “против” – няма 

Гласували – 16     - “въздържали се” – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:      /Нено Жутев/                                                                                   

mailto:obstina@hisar.bg


     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

                                  Хисаря 
                                              гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62180, факс: 0337/6 2030, 

                                                       E-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg   WEB:http://hisar.bg 

       

П р е п и с 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           № 486 

 

Взето с Протокол № 54 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.02. 2014 год. 

 

 

Относно: точка „Деветнадесета” - Докладна записка относно изменение 

на Решение № 13, взето с Протокол № 2/29.11.2011 год. и изменено с Решение 

№ 188, взето с Протокол № 22/11.09.2012 год. - докладва: П. Бойновски – 

председател на Общинския съвет. 

 

 

След обсъждане, с 13  гласа „за”, 1 „против” В. Макавеев и 2 

„въздържали се” Б. Иванова и П. Дойкова,  съвета взе 

 

    Р Е Ш Е Н И Е   №  486 

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 34 от ЗМСМА,  Общински 

съвет гр. Хисаря 

          Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Изменя т. 6 от Решение № 13, взето с Протокол № 2/29.11.2011 год. и 

изменено с Решение № 188, взето с Протокол № 22/11.09.2012 год., както 

следва: Определя месечно възнаграждение на общински съветник в размер на 

60% от средната брутна работна заплата на Общинска администрация Хисаря 

за съответния месец. 

2. Изменя т. 7 от Решение № 13, взето с Протокол № 2/29.11.2011 год. и 

изменено с Решение № 188, взето с Протокол № 22/11.09.2012 год., както 

следва: Определя месечно възнаграждение на председател на комисия в размер 

на 60% от средната брутна работна заплата на Общинска администрация 

Хисаря за съответния месец. 
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3. Изменя чл. 2 от Правила във връзка с изпълнението на чл. 88, ал. 2 и от 

ал. 5 до ал. 12 от Правилника за дейността на Общински съвет-Хисаря, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приети с 

Решение № 188, взето с Протокол № 22/11.09.2012 год., както следва: Общия 

размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец е 60 на сто 

от средната брутна работна заплата на Общинска администрация Хисаря за 

съответния месец. 

 

МОТИВИ: Изменението е във връзка с промените на ЗМСМА, 

обнародвани в ДВ  бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г. 

 

 

 

 

 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 13 

Присъствали – 16     - “против” – 1 

Гласували – 16     - “въздържали се” – 2 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:           

/Нено Жутев/                                                 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

           № 487 

 

Взето срещу подпис с Протокол № 55 на заседание на Общински съвет  

гр. Хисаря, Пловдивска област на 25.02. 2014 год. 

 

Относно: точка „Първа” - Докладна записка относно приемане на 

Годишен план за паша за стопанската 2014 г. за землищата на Община Хисаря; 

съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално 

ползване; определяне на задълженията на Община Хисаря и на земеделските 

стопани /ползватели на мери и пасища/ за поддържането на мерите и пасищата 

в добро земеделско и екологично състояние -  докладва инж. П. Ганева – кмет 

на община Хисаря. 

 

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

чл. 25, ал. 1, чл. 37о и чл. 37п  от ЗСПЗЗ и чл. 8, ал. 4 от ЗОС, при спазване 

изискванията на чл. 37и – чл. 37о от ЗСПЗЗ, Общински съвет гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

1. Приема Годишен план за паша за 2014 г. за землищата на община 

Хисаря. 

      2. Дава съгласие да се проведат публични явни търгове за отдаване под 

наем за срок от 5 години на общински мери и пасища съгласно Приложение 

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 при начална тръжна цена от 7 лв./ дка. 

      3. Право на участие в първия търг имат само земеделските стопани, 

отглеждащи пасищни животни в съответното землище, в което е регистриран 

животновъдния обект съгласно Приложение № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 

12. 

      4. Право на участие във втория търг при наличието на останали свободни 

имоти по Приложение № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12, ще имат земеделски 

стопани – животновъди, които имат животновъден обект регистриран на 

територията на община Хисаря. 

      5. След задоволяване на потребностите на животновъдите по т. 3 и т. 4 и 

при наличието на останали свободни имоти по Приложение № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11 и 12, същите могат да се отдадат под наем на лица, които ще 
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поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично 

състояние и на земеделски стопани-животновъди от съседни общини. 

      6. Задължава ползвателите  и наемателите да поддържат мерите и пасищата 

в добро земеделско и екологично състояние, при спазване на следните правила: 

       - да не променят предназначението на предоставените им имоти; 

       - да почистват мерите и пасищата от храсти, камъни и друга нежелана 

растителност като провеждат борба с агресивните и устойчиви растителни 

видове /къпини, папрати и др./; 

       - да не използват земите за не земеделски нужди; 

       - да не ги разорават; 

       - да не допускат замърсяване на имотите с битови, 

строителни,производствени, опасни и други отпадъци; 

       - забранява се изгарянето на растителни остатъци в мерите и пасищата; 

       - да не се изграждат временни постройки; 

       - забранява се наторяването с изкуствени торове и използването на 

отпадни води; 

       - да осигурят свободно преминаване през имотите на всички земеделски 

стопани – животновъди и да не поставят ограждения; 

       - при необходимост от трасиране на имотите, същото да става за сметка на 

ползвателите; 

       - на основание чл. 139, ал. 1, т. 8 от Закона за ветеринарномедицинската 

дейност, се забранява използването на общинските пасища и водопои от 

неидентифицирани животни и такива, които не са обхванати от държавната 

профилактична програма; 

       7. Събраните такси от предоставянето на общинските мери и пасища – 

публична общинска собственост, да се използват за мероприятия по 

поддържане на отдадените площи съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ. 

      

МОТИВИ: С оглед предоставянето на мерите и пасищата – публична 

общинска собственост за целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на 

земеделските производители под наем на земеделските стопани – животновъди 

и/или техните сдружения, регистрирани като юридически лица за общо и за 

индивидуално ползване и за общо ползване от земеделските стопани, 

отглеждащи пасищни животни на територията на община Хисаря, Общинския 

съвет намира настоящото решение за целесъобразно. 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 13 

Подписали – 16     - “против” – 1 

Гласували – 16     - “въздържали се” – 2 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:             /Нено Жутев/                                      



                                                            

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 

 

           № 488  

 

Взето срещу подпис с Протокол № 55 на заседание на Общински съвет  

гр. Хисаря, Пловдивска област на 25.02. 2014 год. 

 

Относно: точка „Втора” - Докладна записка относно предоставяне под 

наем на имоти в масиви 96, 109 и 110  землище с.Ново Железаре - докладва 

инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря. 

 

 

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

1, ал. 9 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС във връзка с чл. 32, ал. 1 от Наредбата 

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

Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Актуализира Годишната програма  на Община Хисаря за управление и 

разпореждане с общинската собственост за 2014 година, като към точка ІІ. 

подточка ІІ.1. „Описание на имотите, които общината има намерение да 

предложи за предоставяне под наем” се създава нова подточка   ІІ.1.2  

Земеделски земи за предоставяне под наем. Включва в подточка  ІІ. 1.2. 

Земеделски земи за предоставяне под наем, следните имоти: 

 

   

№ 

по 

ред 

 

Имот № 

 

 

Площ/дка 

 

НТП 

 

АЧОС № 

1. 096001 3.349 нива 561/30.07.2013г. 

2. 096002 2.996 нива 562/30.07.2013г 
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3. 096004 1.941 нива 563/30.07.2013г 

4. 096005 1.548 нива 564/30.07.2013г 

5. 096006 1.173 нива 565/31.07.2013г 

6. 096007 0.617 нива 566/31.07.2013г 

7. 096022 3.078 нива 567/31.07.2013г 

8. 096023 1.723 нива 568/31.07.2013г 

9. 096024 1.661 нива 569/31.07.2013г 

10. 096025 1.918 нива 570/31.07.2013г 

11. 096026 2.000 нива 571/31.07.2013г 

12. 096027 1.216 нива 572/31.07.2013г 

13. 096028 0.826 нива 573/31.07.2013г 

14. 096029 1.210 нива 574/31.07.2013г 

15. 096030 1.190 нива 575/31.07.2013г 

16. 096031 1.199 нива 576/31.07.2013г 

17. 096032 0.515 нива 577/31.07.2013г 

18. 096033 0.942 нива 578/31.07.2013г 

19. 096034 0.861 нива 579/31.07.2013г 

20. 096035 0.905 нива 580/01.08.2013г 

21. 096036 0.919 нива 581/01.08.2013г 

22. 096037 0.704 нива 582/01.08.2013г 

23. 096038 0.697 нива 583/01.08.2013г 

24. 096039 0.691 нива 584/01.08.2013г 

25. 096040 0.484 нива 585/01.08.2013г 

26. 096041 0.516 нива 586/01.08.2013г 

27. 096042 0.481 нива 587/01.08.2013г 

28. 096043 0.492 нива 588/01.08.2013г 

29. 096045 0.453 нива 589/01.08.2013г 

30. 096046 1.199 нива 590/01.08.2013г 

31. 096047 1.183 нива 591/01.08.2013г 

32. 096048 1.211 нива 592/01.08.2013г 

33. 096049 1.167 нива 593/01.08.2013г 

34. 096050 1.189 нива 594/01.08.2013г 

35. 096051 1.208 нива 595/02.08.2013г 

36. 096052 1.192 нива 596/02.08.2013г 

37. 096053 1.089 нива 597/02.08.2013г 

38. 096054 1.113 нива 598/02.08.2013г 

39. 096055 1.082 нива 599/02.08.2013г 

40. 096056 1.159 нива 600/02.08.2013г 

41. 096057 5.196 нива 601/02.08.2013г 

42. 096058 2.487 нива 602/02.08.2013г 

43. 096059 1.211 нива 603/02.08.2013 

44. 096061 3.193 нива 604/05.08.2013г 



45. 096062 1.596 нива 605/05.08.2013г 

46. 096063 1.589 нива 606/05.08.2013г 

47. 096064 1.395 нива 607/05.08.2013г 

48. 096065 1.383 нива 608/05.08.2013г 

49. 096066 1.195 нива 609/05.08.2013г 

50. 096067 10.304 нива 610/05.08.2013г 

51. 096068 3.902 нива 611/05.08.2013г 

52. 096069 4.777 нива 612/05.08.2013г 

53. 096070 2.971 нива 613/05.08.2013г 

54. 096071 3.006 нива 614/05.08.2013г 

55. 096072 1.154 нива 615/05.08.2013г 

56. 096073 1.430 нива 616/06.08.2013г 

57. 096074 2.155 нива 617/06.08.2013г 

58. 096075 2.135 нива 618/06.08.2013г 

59. 096076 2.435 нива 619/06.08.2013г 

60. 096077 2.430 нива 620/06.08.2013г 

61. 096096 0.100 нива 621/06.08.2013г 

62. 096097 0.101 нива 622/06.08.2013г 

63. 096119 0.987 нива 623/06.08.2013г 

64. 109008 1.015 нива 639/08.08.2013г 

65. 109009 0.950 нива 638/08.08.2013г 

66. 109020 0.581 нива 633/08.08.2013г 

67. 109021 0.586 нива 634/08.08.2013г 

68. 109022 0.758 нива 635/08.08.2013г 

69. 109024 1.105 нива 636/08.08.2013г 

70. 109025 0.206 нива 640/08.08.2013г 

71. 109028 1.496 нива 637/08.08.2013г 

72. 109029 0.648 нива 641/08.08.2013г 

73. 109030 0.691 нива 626/07.08.2013г 

74. 109031 0.817 нива 624/07.08.2013г 

75. 109032 0.673 нива 625/07.08.2013г 

76. 109033 0.596 нива 642/08.08.2013г 

77. 109034 0.791 нива 627/07.08.2013г 

78. 109035 0.784 нива 628/07.08.2013г 

79. 109036 0.808 нива 629/07.08.2013г 

80. 109037 0.316 нива 630/08.08.2013г 

81. 109038 0.292 нива 631/08.08.2013г 

82. 109039 1.065 нива 632/08.08.2013г 

83. 110001 3.578 нива 659/12.08.2013г 

84. 110002 1.204 нива 643/09.08.2013г 

85. 110003 0.955 нива 644/09.08.2013г 

86. 110010 1.174 нива 657/12.08.2013г 



87. 110011 1.180 нива 656/12.08.2013г 

88. 110012 2.111 нива 655/12.08.2013г 

89. 110013 2.157 нива 654/12.08.2013г 

90. 110019 1.439 нива 653/12.08.2013г 

91. 110020 1.449 нива 652/12.08.2013г 

92. 110021 1.430 нива 651/12.08.2013г 

93. 110022 1.455 нива 650/12.08.2013г 

94. 110023 2.924 нива 658/12.08.2013г 

95. 110024 1.411 нива 649/12.08.2013г 

96. 110025 1.749 нива 648/12.08.2013г 

97. 110026 1.843 нива 647/12.08.2013г 

98. 110027 1.768 нива 645/09.08.2013г 

99. 110028 2.638 нива 646/12.08.2013г 

 Общо: 150.872   

 

 2. Определя  начални тръжни цени за имотите по точка 1 – 20.00 лева на 

декар годишно  

 3. Имотите по точка 1 да се отдадат под наем комплексно по масиви, 

след провеждане на публично оповестени явни търгове  за срок от 10 /десет/ 

години, за отглеждане на едногодишни земеделски култури, както следва: 

 - масив масив 96 в землище с.Ново Железаре - 63 броя имоти с обща 

площ от 106.229 дка при начална тръжна  цена 2 125.00 лева 

- масив 109 в землище с.Ново Железаре - 19 броя имоти с обща площ от 

14.178 дка  при начална тръжна цена 284.00 лева 

 - масив 110 в землище с.Ново Железаре - 17 броя имоти с обща площ от 

30.465 дка. при начална тръжна цена 610.00 лева.   

4. Определя цена на тръжната документация – 50.00 лева за масив. 

5. Кметът на Община Хисаря да проведе публичните явни търговете и 

сключи договорите за наем .  

 

МОТИВИ: С оглед проявен интерес към имотите за ползването им под 

наем и задоволяване нуждата на земеделските производители на територията 

на община Хисаря от обработваема земеделска земя, Общинския съвет намира 

настоящото решение за целесъобразно. 

  

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

Подписали – 16     - “против” – 1 

Гласували – 16     - “въздържали се” – 4 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Пено Бойновски 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:             /Нено Жутев/                                      



                                                                  

 


