
 

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 

 

           №  531  

 

Взето с Протокол № 58 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 27.05. 2014 год. 

 

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

община Хисаря за летния сезон - докладва г-н Асен Сурчев – зам. кмет на 

община Хисаря. 

  

 

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

Хисаря 

          Р  Е  Ш  И  : 
 

 Приема информацията относно готовността на община Хисаря за летния 

сезон. 

 

МОТИВИ: Приемането решението има за цел да провери готовността  

на общината за летния туристически сезон, като атрактивна туристическа 

дестинация за балнеология и СПА туризъм 

 

 

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 
 

 

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 

 

           №  532  

 

Взето с Протокол № 58 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 27.05. 2014 год. 

 

Относно: точка „Втора” - Отчет за първото шестмесечия на постоянната 

комисия по здравеопазване при решаване проблемите на медицинския център - 

докладва Ал. Александров – председател на Законодателната комисия за 

местни данъци и такси в границите на закона, здравеопазване и социална 

защита – труд и осигуряване. Обществен ред, сигурност и противопожарна 

охрана. Молби, жалби и предложения на гражданите. 

 

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

Хисаря 

          Р  Е  Ш  И  : 

Приема отчета за дейността на ПК към Общински съвет Хисаря по 

„Законодателната комисия за местни данъци и такси в границите на закона, 

здравеопазване и социална защита – труд и осигуряване. Обществен ред, 

сигурност и противопожарна охрана. Молби, жалби и предложения на 

гражданите”. 

          МОТИВИ: По-доброто управление на „Медицински център-І Хисар” 

ЕООД  и повишаване събираемостта на вземанията, които дружеството има 

да получава при предоставяне под наем на помещения.     

 

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 
 

 

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 

 

           №  533  

 

Взето с Протокол № 58 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 27.05. 2014 год. 

 

Относно: точка „Трета” - Информация  относно годишни доклади за 

дейността на читалищата в община Хисаря - докладва г-н Асен Сурчев – зам. 

кмет на община Хисаря. 

 

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 26а, 

ал. 4 във връзка с ал. 5 от Закона за народните читалища, Общински съвет гр. 

Хисаря 

          Р  Е  Ш  И  : 

 

 Отлага  информацията  относно годишни доклади за дейността на 

читалищата в община Хисаря през 2013 год. за обсъждане на заседанието на 

Общинския съвет през месец юни.  

 

          МОТИВИ: Допълване на информацията за осъществените читалищни 

дейности в изпълнение на програмата по чл.26а,ал.2 от ЗНЧ и за 

изразходваните от всяко читалище средства. 

  

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 
 

 

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 

 

           №  534  

 

Взето с Протокол № 58 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 27.05. 2014 год. 

 

 

Относно: точка „Четвърта” - Докладна записка относно информация за 

актуализирано разпределение на промените по бюджета на Община Хисаря и 

второстепенните разпоредители към 31.03.2014 г. - докладва г-н Асен Сурчев – 

зам. кмет на община Хисаря. 

 

 

 

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 и ал. 3, 

чл. 125, ал. 4 във връзка с чл. 52, ал. 1 от ЗПФ и чл. 41, ал. 1 и ал. 2  от 

Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната прогноза за 

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

бюджета на община Хисаря, с поименно гласуване, Общински съвет гр. 

Хисаря 

          Р  Е  Ш  И  : 

 

 Приема информацията за актуализирано разпределение на промените по 

бюджета на Община Хисаря и второстепенните разпоредители към 31.03.2014 

год.  

 

 

 

 

 

 

mailto:obstina@hisar.bg


 

МОТИВИ: Във връзка с основните принципни на ЗПФ за съставянето, 

изпълнението и отчитането на общинските бюджети, Общинският съвет-

Хисаря намира решението за целесъобразно и прието в изпълнение на 

разпоредите на ЗПФ относно съставянето, приемането, изпълнението и 

отчитането бюджета на общината. 

 

 

 

 

 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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 

           №  535  

 

Взето с Протокол № 58 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 27.05. 2014 год. 

 

Относно: точка „Пета” - Докладна записка относно Отчет за 

изпълнението Дълга на Община Хисаря към 31.12.2013 г. - докладва г-н Асен 

Сурчев – зам. кмет на община Хисаря. 

 

 На основание чл. 9, ал.3  от  Закона за общинския дълг и чл. 140, ал. 2, 

т. 3  от ЗПФ, чл. 21, ал. 2  във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, с 

поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

          Р  Е  Ш  И  : 

 

 Приема отчета на дълга на Община Хисаря  към 31.12.2013 г.съгласно 

Приложения:  № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

 

МОТИВИ: Във връзка с основните принципни на публичност при 

съставянето, изпълнението и отчитането на общинския  бюджет и общинския 

дълг, които общината има, Общински съвет-Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 

 

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 
 

 

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 

 

           №  536  

 

Взето с Протокол № 58 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 27.05. 2014 год. 

 

Относно: точка „Шеста” - Мотивирано предложение относно Наредба за 

реда и начина за отпускане на еднократно финансово стимулиране на деца и 

младежи с изявени дарби от Община Хисаря - докладва Ив. Чавов – 

председател на ПК. 

 

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

връзка с чл. 10 от Наредба за реда и начина за отпускане на еднократно 

финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община 

Хисаря, Общински съвет гр. Хисаря 

 

          Р  Е  Ш  И  : 

Удвоява еднократното подпомагане от 680 лв. на 1360 лв. за деца с 

изявени дарби в колективните участия на ДТС „Искра” към читалище „Искра 

1938”  кв. Миромир с ръководител, хореографът Мария Шаралиева. 

МОТИВИ: Едни от най-добрите танцьори в община Хисаря са децата от 

ДТС „Искра” към читалище „Искра” ,град Хисаря, кв. Миромир и с оглед 

задоволяване на техните потребности при участия в културни прояви 

Общински съвет – Хисаря намира настоящото решение за целесъобразно. 

 

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/ 

mailto:obstina@hisar.bg


 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  537  

 

Взето с Протокол № 58 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 27.05. 2014 год. 

 

Относно: точка „Седма” - Докладна записка относно отмяна на Решение 

№ 527 взето с Протокол № 57 от 29.04.2014 г. на Общински съвет гр. Хисаря - 

докладва г-н Асен Сурчев – зам. кмет на община Хисаря. 

 

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

настъпили в чл. 37и и 37п от ЗСПЗЗ, с поименно гласуване, Общински 

съвет гр. Хисаря 

          Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Отменя Решение № 527 взето с Протокол № 57 от 29.04.2014 г. 

2. Общинска администрация да внесе отчет за предоставените мери и 

пасища под наем. 

 

МОТИВИ: Отмененото решение е в разрез с влезлите в сила изменения 

на ЗСПЗЗ, където реда за отдаване под наем общински пасища и мери е вече 

променен. 

 

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 
 

 

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 

 

           №  538  

 

Взето с Протокол № 58 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 27.05. 2014 год. 

 

 

Относно: точка „Осма” - Докладна записка относно Решение № 485 

взето с Протокол № 54 от 18.02.2014 г. - докладва г-н Асен Сурчев – зам. кмет 

на община Хисаря. 

 

 

 

 На основание  чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 10, 

ал. 1, т. 5 от Раздел IV от Наредбата на ОбС за реда за учредяване търговски 

дружества и упражняване правата на собственост на община Хисар върху 

общинската част от капитала на търговските дружества, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

          Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Освобождава инж. Велко Цвятков Футеков, ЕГН 6609163547,считано 

от 01.06.2014 година като Управител на Хисарска гора-ЕООД  като управител 

на Хисарска гора –ЕООД ,без да го освобождава от отговорност; 

2. Избира за Управител на „Хисарска гора” - ЕООД Веселина Велева 

Узунова с ЕГН 7102244430 от гр. Хисаря, ул. Иванка Пашкулова” № 16. 

           3. Възлага на новия Управител на дружеството в срок до 10.06.2014 

година да подготви всички необходими документи за откриване на 

производство по несъстоятелност на „Хисарска гора” ЕООД и ги подаде в 

Пловдивски Окръжен съд,както и да прекрати трудовите првоотношения с 

работниците и служителите на дружеството. 

 

mailto:obstina@hisar.bg


МОТИВИ: С оглед изпълнение на Решение № 485, взето с Протокол № 

54 на заседание на общински съвет Хисаря да се предприемат действия по 

обявяване на дружеството в несъстоятелност, Общински съвет Хисаря намира 

решението за целесъобразно.  

 

 

 

 

 

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 
 

 

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 

 

           №  539  

 

Взето с Протокол № 58 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 27.05. 2014 год. 

 

Относно: точка „Девета” - Докладна записка относно изпълнение на 

Решение № 508, взето от Общински съвет гр. Хисаря с Протокол № 56 от 

18.03.2014 год. - г-н Асен Сурчев – зам. кмет на община Хисаря. 

 

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

връзка с чл. 52 и чл. 53 от ЗОС и във връзка с чл. 181, ал. 1, т. 1, б. „в“ от 

Закона за горите, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Отлага вземането на решение по докладната записка за заседанието през 

месец юни. 

 

МОТИВИ: С оглед изпълнение представяне на финансов план и 

подробно щатно разписание към Правилника за дейността на общинското 

предприятие, Общинския съвет намира настоящото решение за целесъобразно. 

 

 

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 
 

 

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 

 

           №  540  

 

Взето с Протокол № 58 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 27.05. 2014 год. 

 

 

Относно: точка „Десета” - Докладна записка относно Заявление вх. № 

94-00-Я-5/29.04.2014 г. от Януш Атанасов Аспарухов за отстъпване право на 

строеж за жилищна сграда в УПИ ІХ-2514, кв. 27 по КРП на гр. Хисаря, кв. 

Веригово - докладва г-н Асен Сурчев – зам. кмет на община Хисаря. 

 

 

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

чл.49а ал.1 от Закона за общинската собственост, с поименно гласуване, 

Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Общински съвет Хисаря учредява безсрочно и възмездно право на 

строеж на Януш Атанасов Аспарухов  и съпругата му Елисавета Радионова 

Аспарухова, двамата  от град Хисаря,  бул. “Иван Вазов” № 6, за строителство 

на жилищна сграда със ЗП 60 кв.м. в УПИ ІХ-2514  кв.27 по КРП на гр.Хисаря, 

квартал Веригово – частна общинска собственост, съгласно АОС № 

7/22.11.2005 г.  

2. Приема и определя цена за правото на строеж, изготвената от “ 

Пловдивинвест 21”  АД пазарна стойност на правото на строеж за жилищна 

сграда  в УПИ ІХ-2514  кв.27 по КРП на гр.Хисаря, квартал Веригово, със ЗП 60 

кв.м. – 4 620 /четири хиляди шестстотин и двадесет/ лева.   

3. След заплащане на определената по т. 2 цена от Януш Атанасов 

Аспарухов  и съпругата му Елисавета Радионова Аспарухова, Кметът на 

Община Хисаря да  сключи договор за учредяване право на строеж. 
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МОТИВИ: Лицето е с установена жилищна нужда, поради което 

Общинския съвет намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

 

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 
 

 

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 

 

           №  541  

 

Взето с Протокол № 58 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 27.05. 2014 год. 

 

 

Относно: точка „Единадесета” - Писмо изх. № РД-05-306/28.04.2013 г. 

от Общинска служба по земеделие-Хисаря относно възстановяване право на 

собственост върху земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ на н-ци на Величка Стоянова 

Костова - докладва Ас. Сурчев – зам. 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 

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

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

земеделие-Хисаря за признаване правото на възстановяване на собствеността в 

съществуващи или възстановими стари реални граници със скица, издадена от 

ОС „Земеделие”-Хисаря, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

      Р  Е  Ш  И  : 
 

 1. Не предоставя имот № 108036 с площ 5,000 дка, в местността 

„Кайджика” в землището на гр. Кръстевич за възстановяване правото на 

собственост на наследниците на Величка Стоянова Костова, тъй като има 

сключен договор за аренда за този имот. 

 2. Предоставя имот № 109144 с площ 2,000 дка, в местността „Бейска 

кория” в землището на гр. Кръстевич за възстановяване правото на 

собственост на наследниците на Величка Стоянова Костова 
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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. От друга страна при наличието на 

договор за аренда следва в решението на общинския да се посочи номера на 

договора,неговия срок и арендатора, който полза имота, с оглед упражняване 

от страна на лицето, на чието име се възстановява имота правата по чл. 17, ал. 

2, ал. 6 и чл.29 от Закона за арендата в земеделието, поради което Общинския 

съвет намира решението за целесъобразно.    

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – 1 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

           №  542  

 

Взето с Протокол № 58 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 27.05. 2014 год. 

 

Относно: точка „Дванадесета” - Писмо изх. № РД-05-307/28.04.2014 г. 

от Общинска служба по земеделие-Хисаря относно възстановяване право на 

собственост върху земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ на н-ци на Стоян Костов 

Златанов - докладва Ас. Сурчев – зам. 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 

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

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

земеделие-Хисаря за признаване правото на възстановяване на собствеността в 

съществуващи или възстановими стари реални граници със скица, издадена от 

ОС „Земеделие”-Хисаря, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

      Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Предоставя част от имот № 104041 с площ 4,000 дка, в местността 

„Юртата” в землището на гр. Кръстевич за възстановяване правото на 

собственост на наследниците на Стоян Костов Златанов, съгласно извършено 

геодезическо заснемане. 

2. Не предоставя част от имот № 108036 с площ 4,000 дка, в местността 

„Кайджика” в землището на гр. Кръстевич за възстановяване правото на 

собственост на наследниците на Стоян Костов Златанов, тъй като има сключен 

договор за аренда за този имот. 

3. Предоставя част от имот № 102023 с площ 4,000 дка, в местността 

„Татарлии” в землището на гр. Кръстевич за възстановяване правото на 

собственост на наследниците на Стоян Костов Златанов, съгласно извършено 

геодезическо заснемане. 
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4. Предоставя част от имот имот № 111051 с площ 1,000 дка, в 

местността „Татарлии” в землището на гр. Кръстевич за възстановяване 

правото на собственост на наследниците на Стоян Костов Златанов, съгласно 

извършено геодезическо заснемане. 

5. Не предоставя част от имот № 100122 с площ 4,000 дка, в местността 

„Кюери” в землището на гр. Кръстевич за възстановяване правото на 

собственост на наследниците на Стоян Костов Златанов, тъй като има сключен 

договор за аренда за този имот. 

 

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. От друга страна при наличието на 

договор за аренда следва в решението на общинския да се посочи номера на 

договора, неговия срок и арендатора, който полза имота, с оглед упражняване 

от страна на лицето, на чието име се възстановява имота правата по чл. 17, ал. 

2, ал. 6 и чл. 29 от Закона за арендата в земеделието, поради което Общинския 

съвет намира решението за целесъобразно.    

 

 

 

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

Присъствали – 15     - “против” – 1 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

           №  543  

 

Взето с Протокол № 58 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 27.05. 2014 год. 

 

 

Относно: точка „Тринадесета” - Докладна записка относно допусната 

грешка в Докладна до Общински съвет, въз основа на която е взето Решение № 

522 с Протокол № 57 от 27.04.2014г. по Заявление вх. № 26-00-196  от 

18.03.2014г. от “СПА РИЗОРТ” ЕООД за произнасяне по допускане, проучване 

и проектиране за изменение на ПУП, на основание член 124а от ЗУТ за 

промяна на предназначение на ПИ № 139457, местност “Пловдивски път-03” , 

землище Хисаря - докладва Ас. Сурчев – зам. кмет на община Хисаря. 

 

 

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

ЗУТ,  Общински съвет гр. Хисаря      

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

 1. Отменя Решение № 522, взето с Протокол № 57 от 29.04.2014 год. 

поради допусната техническа грешка.  

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

проектиране по член 125 от ЗУТ, във връзка с Заявление вх.№ 26-00-196 от 

18.03.2014 г. от “СПА РИЗОРТ” ЕООД за произнасяне по допускане, 

проучване и проектиране за изменение на ПУП, за промяна на 

предназначението на ПИ № 139457, местност “Пловдивски път-03”, 

землище Хисаря в “ХОТЕЛ И СПА”. 
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       3. На основание чл. 124а, ал. 1, изречение второ от ЗУТ разрешава на 

“СПА РИЗОРТ” ЕООД да изработи проект за ПУП за  промяна на 

предназначението на  ПИ 139457, местност “Пловдивси път-03”, землище 

Хисаря  в  “ХОТЕЛ И СПА”. 

 

      МОТИВИ: С оглед отстраняване на допусната грешка Общинския съвет 

намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

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 
 

 

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 

 

           №  544  

 

Взето с Протокол № 58 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 27.05. 2014 год. 

 

Относно: точка „Четиринадесета” - Устно докладване за допълнително 

заплащане на членовете на секционните избирателни комисии за избиране 

членове на Европейсткия парламент от Република Балгария, които са носили 

изборните материали в Пловдив РИК 17-Пловдивски - докладва Н. Жутев – 

секретар на община Хисаря. 

 

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

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

      Р  Е  Ш  И  : 
 

 Да се изплатят по 20 (двадесет) лева на членовете на секционните 

избирателни комисии за избиране членове на Европейсткия парламент от 

Република Балгария на 25.05.2014 год., които са носили изборните материали в 

Пловдив РИК 17-Пловдивски. 

 

МОТИВИ: С оглед безпроблемното приемане за съхранение на 

изборните материали съгласно чл. 100, ал. 4, т. 5 от ИК Общинския съвет 

намира решението за целесъобразно.  

 

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 
 

 

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 

 

           №  545  

 

Взето с Протокол № 58 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 27.05. 2014 год. 

 

Относно: точка „Петнадесета” - Докладна записка относно 

упълномощаване на представител на община Хисаря за участие в редовно 

годишно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за 

активно лечение-Пловдив”-АД, насрочено за 16.06.2014 година, с резервна 

дата 01.07.2014 г. - докладва П. Бойновски – председател на ОбС. 

 

На основание чл. 137, ал.1 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ във връзка 

с чл. 21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с чл.6 във връзка с чл. 11 от 

Наредбата за реда за учредяване на търговските дружества и упражняване 

правата на собственост на община Хисаря върху общинската част от 

капитала на търговските дружества, с поименно гласуване, Общински 

съвет гр. Хисаря 

      Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Упълномощава адвокат Йордан Дамбулев да представлява община 

Хисаря, като вземе участие в извънредното Общо събрание на акционерите на 

дружеството, насрочено за 16.06.2014 година  и резервна дата на 01.07.01.2014 

година от 11.00 часа в заседателната зала на болницата, находяща се на адрес 

град Пловдив, бул.”България” № 234, сектор „В”, ет. 1. 

2. Упълномощава го изрично да гласува по точките от дневния ред: 

-  Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 

2013 год.- проект на решение: Общото събрание на акционерите приема 

доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството пред 2013 год. - 

гласува „за”; 
- Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год., 

заверен от регистриран одитор – проект за решение: Общото събрание на 

акционерите  одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год., 

заверен от регистриран одитор - гласува „за”; 
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- Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите 

за дейността им през 2013 г. - проект на решение: Общото събрание на 

акционерите освобождава от отговорност на членовете на съвета на 

директорите за дейността им през 2013 г. - гласува „за”; 

-  Избор на регистриран одитор за 2014 год. - проект на решение: Общото 

събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор 

за 2014 г.- гласува „за”; 

- Промяна в състава на директорите - проект на решение:  Общото 

събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на 

директорите - гласува „за”; 

- Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, 

на които няма да бъде възложено управлението: - проект на решение:  Общото 

събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета 

на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в 

размер на две средни месечни заплати в лечебното заведение, но не повече от 

петкратния размер на минималната работна заплата, установена за страната за 

съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 год. за условията и 

реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 

заведения, като членовете на Съвет на директорите, на които не е възложено 

управлението, могат да получават въпросното възнаграждение в случаите, в 

които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт - 

гласува „против”; 
- Промяна в капитала на дружеството - проект на решение:  Общото 

събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на 

дружеството - гласува „против”; 

- Промяна в Устава на дружеството - проект на решение:  Общото 

събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на 

дружеството - гласува „за”. 

 

МОТИВИ: С оглед упражняване правата на собственост на община 

Хисаря върху общинската част от капитала на търговските дружества 

Общинския съвет намира настоящото решение за целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 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 
 

 

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 

 

           №  546  

 

Взето с Протокол № 59 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 17.06. 2014 год. 

 

 

 

Относно: точка „Първа” - Информация за хода по окончателната 

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” и има ли 

проблеми, които да доведат до санкция по проекта - докладва инж. П. Ганева – 

кмет на община Хисаря. 

 

 

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

Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 
 

 Приема информацията за хода по окончателната 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” и има 

ли проблеми, които да доведат до санкция по проекта. 
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МОТИВИ: Приемането решението има за цел да провери на какъв етап 

от изпълнението на проекта е общината с цел предотвратяване на евентуални 

санкции при забавяне сроковете за реализация, поради което Общински съвет-

Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

 

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 
 

 

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 

 

           №  547  

 

Взето с Протокол № 59 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 17.06. 2014 год. 

 

Относно: точка „Втора” - Информация относно извършените продажби, 

отдаване на концесия и под наем на общински имоти, отчет на приходите от 

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

 

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

Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 
 

 Приема информацията относно извършените продажби, отдаване на 

концесия и под наем на общински имоти, отчет на приходите от общинската 

собственост. 

 

МОТИВИ: Информацията има за цел да бъде изготвена прогноза за 

очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, 

управлението и разпореждането с имоти-общинска собственост, поради което 

Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

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 
 

 

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 

 

           №  548  

 

Взето с Протокол № 59 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 17.06. 2014 год. 

 

Относно: точка „Трета” - Докладна относно отчет за дейността на ПК по 

образование, култура, туризъм, проблеми на младежта и спорта - докладва: Ив. 

Чавов – председател на ПК по образование, култура, туризъм, проблеми на 

младежта и спорта. 

 

 На основание чл. 30, ал. 1 от Правилника за органзиацията и 

дейността на Общински съвтет-Хисаря, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация във връзка с чл. 21, ал. 1, 

т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 
 

Приема информацията относно отчет за дейността на ПК по образование, 

култура, туризъм, проблеми на младежта и спорта. 

 

МОТИВИ: Информацията има за цел да провери работата  на ПК по 

образование, култура, туризъм, проблеми на младежта и спорта, поради което 

Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

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 
 

 

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 

 

           №  549 

 

Взето с Протокол № 59 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 17.06. 2014 год. 

 

Относно: точка „Четвърта” - Докладна записка относно изпълнение на 

Решение № 508, взето от Общински съвет гр. Хисаря с Протокол № 56 от 

18.03.2014 год. - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря. 

 

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

Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

Дава предварително съгласие и възлага на Кмета на община Хисаря да 

намери специалист-лесовъд, отговарящ на условията на чл. 181, ал. 5 и чл. 173, 

ал. 4 от Закона за горите, с който да проведе преговори за назначаването му с 

основна месечна заплата 1400 (хиляда и четиристотин) лева, като директор на  

Общинско горско предприятие, след като Общинския съвет вземе решение за 

неговото учредяване и утвърди правилника за дейността му. 

    МОТИВИ: Липсата на специалист, който да бъде назначен за 

директор на общинската горска структура, организирана като общинско 

предприятие по смисъла на Закона за общинската собственост и отговарящ на 

изискванията на чл. 181, ал. 5 и чл. 173, ал. 4 от Закона за горите. 

  

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

Присъствали – 15     - “против” – няма 

Гласували – 15     - “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/ 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 

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

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

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №  550  

 

Взето с Протокол № 59 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 17.06. 2014 год. 

 

 

 

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

еднократни парични помощи на социално слаби граждани от бюджета на 

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

 

 

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

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Отпуска еднократна парична помощ  в размер на 100 (сто) лв. на  Въла 

Иванова Филадска, гр. Хисаря, общ. Хисаря, ул. „Кирил и Методи” № 8 за 

покриване на разходите за закупуване на лекарства и консумативи необходими 

за възстановяването й, и рехабилитация след две счупвания: на ръката и крака. 

2. Отпуска еднократна парична помощ  в размер  на 300 (триста) лв. на 

Стоян Ненчев Рангелов, с. Черничево, общ. Хисаря, ул. „Васил Левски” №12 за 

покриване на част от разходите направени за лечението му – проведена 

оперативна интервенция на тазобедрена става. Лицето е представило фактура 

на стойност 1720 лв. за закупена със собствени средства тазобедрена 

ендопротеза. 

3. Отпуска еднократна парична помощ  в размер на 100 (сто) лв. на 

Недялка Димитрова Радева, с. Красново, общ. Хисаря, ул. „3-та” № 14 за 

лекарства закупени със собствени средства и рехабилитация наложена от вида 

на заболяването. 

4. Отпуска еднократна парична помощ  в размер  на 200 (двеста) лв. на 

Марийка Александрова Георгиева, гр. Хисаря, ул. „Васил Петлешков” № 2 за 
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покриване на разходи, поради тежко здравословно и финансово състояние. 

Двамата със съпруга й са с Експертни Решения на ТЕЛК и доходите им са 

крайно недостатъчни за лечение. 

 

        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, Общинския 

съвет намира настоящото решение за целесъобразно. 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

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 

 

           №  551 

 

Взето с Протокол № 59 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 17.06. 2014 год. 

 

 

 

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

26-00-375  от 22.05.2014 г., от “МОБИЛТЕЛ” ЕАД за произнасяне по 

допускане, проучване и проектиране  на ПУП-ПЗ за изграждане на съоръжение 

на техническата инфраструктура - Базова станция на “МОБИТЕЛ” ЕАД в  имот 

№ 000983, местност “Алван дере”, землище с. Паничери, община Хисаря,  

основание член 124а от ЗУТ - 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 член 124б, ал. 1 от ЗУТ  одобрява Задание за 

проектиране по член 125 от ЗУТ, във връзка с Заявление вх. № 26-00-375  

от 22.05.2014 г., от “МОБИЛТЕЛ” ЕАД за произнасяне по допускане, 

проучване и проектиране  на  ПУП-ПЗ за изграждане на съоръжение на 

техническата инфраструктура - Базова станция на “МОБИТЕЛ” ЕАД в  

имот № 000983, местност “Алван дере”, землище с. Паничери, община Хисаря, 

съгласно приложена Ситуационна скица.   

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

на “МОБИЛТЕЛ” ЕАД да изработи промяна на ПУП-ПЗ за изграждане на 

съоръжение на техническата инфраструктура - Базова станция на 

“МОБИТЕЛ” ЕАД в  имот № 000983, местност “Алван дере”, землище с. 

Паничери, община Хисаря, съгласно приложена Ситуационна скица. 
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 3. Дава съгласие за разполагане на съоръжение „Базова станция на 

„Мобилтел” ЕАД” в имот №  000983, местност „Алван дере”, землище 

Паничери, обл. Пловдив, на границата с имот № 000981-напоителен канал на 

община Хисаря, съгласно стика предложение. 

 

         МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения  по 

изграждането на техническа инфраструктура от предприятие, предоставящо 

обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, Общински съвет 

намира решението за целесъобразно.  

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

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 

 

           №  552  

 

Взето с Протокол № 59 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 17.06. 2014 год. 

 

Относно: точка „Седма” - Докладна записка заявление от Даяна 

Драганова Попова ЕГН 9601304536 чрез майката и законен представител 

Росица Видолова Попова, ЕГН 6411054452, гр. Хисаря, ул. „Средна гора” № 10 

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

  

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с 7, ал. 2, 

т. 1 и ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсионното осигуряване, Общински съвет 

гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 
 

Дава съгласието си да бъде отпусната персонална пенсия на Даяна 

Драганова Попова от гр. Хисаря, ул. „Средна гора” № 10 и предлага на 

Министъра на труда и социалната политика да внесе предложение в 

Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия.  

 

МОТИВИ: Даяна Драганова Попова е дете без право на наследствена 

пенсия по смисъла на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите о 

осигурителния стаж, поради което Общински съвет-Хисаря намира настоящото 

решение за целесъобразно. 

  

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 
 

 

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 

 

           №  553  

 

Взето с Протокол № 59 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 17.06. 2014 год. 

 

Относно: точка „Осма” - Докладна записка Уреждане на задължение на 

„Хисарска гора” ЕООД към охранителна фирма „3 С СОТ” АД за извършена 

охрана на имот „Склад в с. Старосел, ул. „Отец Паисии” № 7 - докладва инж. 

П. Ганева – кмет на община Хисаря. 

 

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 102  и чл. 365 от ЗЗД, 

Общински съвет гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

Кмета на община Хисаря да сключи спогодба между трите лица – 

Община Хисаря, „Хисарска гора” ЕООД и „3 С СОТ” АД  за уреждане 

взаимоотношенията между длъжника и кредитора за извършена услуга за 

периода от 01.11.2013 г. до 31.03.2014 год. по представени фактури. 

 

МОТИВИ: Предвид охраната на имота, собственост на община Хисаря, 

Общинския съвет намира настоящото решение за целесъобразно. 

 

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 
 

 

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 

 

           №  554  

 

Взето с Протокол № 59 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 17.06. 2014 год. 

 

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

разглеждане на Решение № 544, взето с Протокол № 58 от 27.05.2014 година , с 

което Общински съвет е взел решение да се изплатят по 20 (двадесет) лева на 

членовете на секционните избирателни комисии за избиране членове на 

Европейсткия парламент от Република Балгария на 25.05.2014 год., които са 

носили изборните материали в Пловдив РИК 17-Пловдивски - докладва инж. 

П. Ганева – кмет на община Хисаря. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 във връзка с чл. 45, ал. 7 и ал. 9 

от ЗМСМА  и чл. 79 от АПК, с поименно гласуване, Общински съвет гр. 

Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 
Да се изплатят по 20 (двадесет) лева на членовете на секционните 

избирателни комисии за избиране членове на Европейсткия парламент от 

Република Балгария на 25.05.2014 год., които са носили изборните материали в 

Пловдив РИК 17-Пловдивски. 

         МОТИВИ: С оглед безпроблемното приемане за съхранение на 

изборните материали съгласно чл. 100, ал. 4, т. 5 от ИК, Общинския съвет 

намира решението за целесъобразно.  

 

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 
 

 

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 

 

           №  555  

 

Взето с Протокол № 59 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 17.06. 2014 год. 

 

Относно: точка „Десета” - Докладна записка относно отчет за работа на 

Общинския съвет през първото полугодие на  2014 г. - докладва П. Бойновски 

– председател на ОбС. 

 

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

Общински съвет гр. Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема отчета за работа на Общинския съвет през първото полугодие на  

2014 г. 

 

МОТИВИ: С оглед изпълнение на разпоредбите на Правилника за 

дейността на Общинския съвет-Хисаря, същия счита настоящото решение за 

целесъобразно.   

 

  

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 
 

 

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 

 

           №  556  

 

Взето с Протокол № 59 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 17.06. 2014 год. 

 

 

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

работа на Общинския съвет за второто шестмесечие на 2014 г. - докладва П. 

Бойновски – председател на ОбС. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА във връзка с чл. 39, ал. 1 от 

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация,  Общински 

съвет гр. Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема плана за работа на Общинския съвет за второто шестмесечие на 

2014 г. с направените корекции: 

- м. юли – т. 7. Изменение и допълнение на Правилника за организацията 

и дейността на общинския съвет, взаимодействието му с комисиите и 

общинска администрация докл. П. Бойновски – председател на ОбС; 

- м. септември – т. 2. Отчет на Икономическа политика и общински 

бюджет: производство, търговия, услуги и общинска собственост. 

Приватизация на общинска собственост.  Аграрна политика.  Опазване на 

околната среда – докл. П. Шапков – председател на ПК; 

- м. октомври – т. 2. Информация за постъпилите жалби и сигнали в 

общината и работата по тяхното решаване - докл. инж.П.Ганева – кмет на 

община Хисаря; т. 6. Проект за извънкласна форма на ангажираност на децата 

през ваканциите - докл. инж.П.Ганева – кмет на община Хисаря; т. 7 

Пршиемане методика и Актуализация на Наредбата за местни данъци и такси.  

Утвърждаване на таксите по Закона за местни данъци и такси – данък сгради и 
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такса битови отпадъци за 2015 г. - докл. инж.П.Ганева – кмет на община 

Хисаря;   
- м. ноември – т. 2.  Информация за извършените продажби, отдаване на 

концесия и под наем на общински имоти - докл. инж.П.Ганева – кмет на 

община Хисаря;  т. 6. Програмата за коледните и новогодишни празници да се 

обсъжда - докл. инж.П.Ганева – кмет на община Хисаря. 

 
МОТИВИ: Предвид публичното начало и информираността на местната 

общност относно въпросите , които ще бъдат разгледани и решенията,които ще 

се гласуват по тях Общинския съвет намира настоящото решение за 

целесъобразно.   

 

 

 

 

 

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 
 

 

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 

 

           № 557 

 

Взето срещу подпис с Протокол № 60 на заседание на Общински съвет  

гр. Хисаря, Пловдивска област на 23.06. 2014 год. 

 

 

 

Относно: точка „Първа” – Докладна записка относно връщане за ново 

разглеждане на Решение № 541, взето с Протокол № 58 на 27.05.2014 година от 

Общински съвет – Хисаря – докладва П. Бойновски – председател на ОбС-

Хисаря. 

 

 

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

във връзка с чл. 79 от АПК и чл. 34, ал. 4 от Правилника за организацията 

и дейността на Общински съвет-Хисаря, неговите комисии и 

взаимдействието му с Общинско администрация, Общински съвет гр. 

Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 
 

 1. Отменя на Решение № 541, взето с Протокол № 58 на 27.05.2014 

година от Общински съвет – Хисаря. 

2. Предоставя имот № 108036 с площ 5,000 дка, в местността „Кайджика” 

в землището на гр. Кръстевич за възстановяване правото на собственост на 

наследниците на Величка Стоянова Костова. 

        3.. Предоставя имот № 109144 с площ 2,000 дка, в местността „Бейска 

кория” в землището на гр. Кръстевич за възстановяване правото на 

собственост на наследниците на Величка Стоянова Костова 

 

      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 

mailto:obstina@hisar.bg


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 

Подписали – 13     - “против” – няма 

Гласували – 13     - “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 
 

 

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 

 

           № 558 

 

Взето срещу подпис с Протокол № 60 на заседание на Общински съвет  

гр. Хисаря, Пловдивска област на 23.06. 2014 год. 

 

 

Относно: точка „Втора” – Докладна записка относно връщане за ново 

разглеждане на Решение № 542, взето с Протокол № 58 на 27.05.2014 година от 

Общински съвет – Хисаря – докладва П. Бойновски – председател на ОбС-

Хисаря 

 

 

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

във връзка с чл. 79 от АПК и чл. 34, ал. 4 от Правилника за организацията 

и дейността на Общински съвет-Хисаря, неговите комисии и 

взаимдействието му с Общинско администрация, Общински съвет гр. 

Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

 1. Отменя Решение № 542, взето с Протокол № 58 на 27.05.2014 година 

от Общински съвет – Хисаря. 

2. Предоставя част от имот № 104041 с площ 4,000 дка, в местността 

„Юртата” в землището на гр. Кръстевич за възстановяване правото на 

собственост на наследниците на Стоян Костов Златанов, съгласно извършено 

геодезическо заснемане. 

          3.. Предоставя част от имот № 108036 с площ 4,000 дка, в местността 

„Кайджика” в землището на гр. Кръстевич за възстановяване правото на 

собственост на наследниците на Стоян Костов Златанов; 

4. Предоставя част от имот № 102023 с площ 4,000 дка, в местността 

„Татарлии” в землището на гр. Кръстевич за възстановяване правото на 
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собственост на наследниците на Стоян Костов Златанов, съгласно извършено 

геодезическо заснемане. 

5. Предоставя част от имот имот № 111051 с площ 1,000 дка, в 

местността „Татарлии” в землището на гр. Кръстевич за възстановяване 

правото на собственост на наследниците на Стоян Костов Златанов, съгласно 

извършено геодезическо заснемане. 

           6. Предоставя част от имот № 100122 с площ 4,000 дка, в местността 

„Кюери” в землището на гр. Кръстевич за възстановяване правото на 

собственост на наследниците на Стоян Костов Златанов. 

 

      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 

Подписали – 13     - “против” – няма 

Гласували – 13     - “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/                                      

 


