
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 

 
           №  735 
 

Взето с Протокол № 81 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.06. 2015 год. 
 
 

Относно: точка „Първа” - Докладна записка относно отчет на мандатна 
програма 2012-2015 год. - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря. 
  
 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр. 
Хисаря 
           Р  Е  Ш  И  : 
 
 Приема отчета на мандатна програма 2012-2015 год. 
 
 МОТИВИ: Общинският съвет определя политиката за изграждане и 
развитие на общината във връзка с осъществяването на дейностите на 
местното самоуправление и  изразява в правото и реалната възможност на 
гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички 
въпроси от местно значение. 

  
   

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/ 
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4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 
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П р е п и с ! 

 
 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
           №   736 
 

Взето с Протокол № 81 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.06. 2015 год. 
 
 
 

Относно: точка „Втора” - Доклад относно дейността на Общинско 
предприятие „Общинско горско стопанство-Хисаря” - 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. 
181, ал. 2 от Закона за горите във връзка с чл. 5, ал. 3 от Наредбата за 
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 
територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на 
дървесина и недървесни горски продукти, с поименно гласуване, 
Общински съвет гр. Хисаря 
           Р  Е  Ш  И  : 
 
 1. Приема доклада относно дейността на Общинско предприятие 
„Общинско горско стопанство-Хисаря”. 

2. Да се продадат франко завода „Монди” град Стамболийски два тира 
дървесина с цел определяне на реалната и цена и последваща продажба на 
наличната дървесина. 
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 МОТИВИ: Влошеното качество, неотговарящо на стандарта за 
иглолистна целулоза налага бързата реализация с цел недопускане цялостното 
похабяване на наличната дървесина. Управлението на горските територии 
общинска собственост и възлагането на дейностите в тях  се осъществява по 
начин, определен от общинския съвет, поради което, Общински съвет Хисаря 
намира решението за целесъобразно 

 
 
 
 
 
 

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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 
           №   737 
 

Взето с Протокол № 81 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.06. 2015 год. 
 

Относно: точка „Трета” -  Предложение относно вземане на решение за 
подписване на нов договор за управление с Управителя на „Хисарска гора”-
ЕООД -  докладва В. Узунова – управител „Хисарска гора” ЕООД. 
 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 9, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2, 
чл. 137, ал. 1, т. 5 от ТЗ и чл. 10, ал. 1, т. 5 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. Да бъде подписан нов договор за управление с избрания с Решение № 
538, взето с Протокол № 58 от 27.05.2014 година на Общински съвет – Хисаря 
Управител – Веселина Велева Узунова с ЕГН: 7102244430 при условията на 
договора от 19.06.2014 година и със срок от 31.05.2015 година до датата на 
влизане в сила на съдебно решение по чл. 630, ал. 1 или ал. 2 от ТЗ, което ще 
бъде постановено по т.д. № 471/2014 година на Пловдивски Окръжен съд.   

2. Възлага на Кмета на община Хисаря да подпише договора. 
          МОТИВИ: Правни и фактически основания – определяне правата и 
задълженията на Управителя на „Хисарска гора“-ЕООД и осигуряване 
представителство на дружеството. 
   
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 

 
 

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 

 
           №   738 
 

Взето с Протокол № 81 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.06. 2015 год. 
 
 

Относно: точка „Четвърта” - Докладна записка относно приемане на 
Годишния план за развитие на социалните услуги в община Хисаря през 2016г. 
- 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, Общински съвет гр. Хисаря 

  
                                                 Р  Е  Ш  И  :  
 
            Приема годишния план за развитие на социалните услуги в община 
Хисаря през 2016 г. 
 
          МОТИВИ: Приемането на плана има за цел да определи броя, вида и 
капацитета на социалните услуги, които функционират на територията на 
община Хисаря, броя, вида и капацитет на социалните услуги, които се 
предлага да бъдат открити, закрити и/или преструктурирани на територията на 
общината, източниците на тяхното финансиране и ресурсно обезпечаване, 
поради което 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/ 
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П р е п и с ! 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
           №   739 
 

Взето с Протокол № 81 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.06. 2015 год. 
 
 
 

Относно: точка „Пета” - Докладна записка относно изменение на 
Наредбата за организацията и безопасността на движението и дисциплината на 
водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на 
община Хисаря, приета с Решение № 566, т. 1, взето с Протокол № 62 от 
22.07.2014 год. - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря.  
 
 
 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, с 
поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 
 
           Р  Е  Ш  И  : 
 

Приема Наредба за изменение на Наредба за организацията и 
безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни 
средства и пешеходците на територията на община Хисаря, приета с Решение 
№ 566, т.1, взето с Протокол № 62 от 22.07.2014 година, с направената 
корекция в: 

§ 17 – чл. 47 (1) За паркиране на МПС в паркове, градини и зелени 
площи, на извършителите се налага глоба  в размер на 100 лева. 
 (2) За паркиране на МПС в нарушение на изискванията на тази наредба 
върху специално обозначено място за паркиране на хора с увреждания, на 
извършителя се налага глоба в размер на 50 лева.   
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МОТИВИ: Текстовете на Наредбата след измененията в Закона за 
движението по пътищата следва да бъдат съобразени с нормите на 
нормативния акт от по-висок ранг, да  кореспондират със законовите текстове 
и да се определи кръга от длъжностните лица, които ще осъществяват контрол 
и ще установяват нарушенията по Наредбата с цел повишаване на контрола по 
организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на 
пътни превозни средства и пешеходците на територията на община Хисаря, 
Общинския съвет гр. 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 
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 Р Е Ш Е Н И Е 
 
           №   740 
 

Взето с Протокол № 81 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.06. 2015 год. 
 
 

Относно: точка „Шеста” - Докладна записка относно информация за 
актуализирано разпределение на промените по бюджета на Община Хисаря и 
второстепенните разпоредители към 31.03.2015 г. - докладва инж. П. Ганева – 
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 от ЗПФ, чл. 41а, ал. 2 от Закона за народната просвета и чл. 
42 ал. 4 от Наредбата на Общинския съвет, с поименно гласуване, 
Общински съвет гр. Хисаря 
           Р  Е  Ш  И  : 
 

Приема информацията за актуализираните промени по бюджета на 
Община Хисаря  и второстепенните разпоредители към 31.03.2015 г., както 
следва: 

1. Приема за сведение увеличаването на бюджетните взаимоотношения с 
ЦБ в делегираните от държавата дейности със средства за компенсиране на 
безплатни и по намалени цени пътувания съгласно писмо ДПРС-2/09.03.2015 г. 
в размер на                                     55 421 лв. 

  1.1.  Приема промяната отразена по разходната част на бюджета, както 
следва: 

Дейност 1 589 – „Др. служби и дейности по социалното осигуряване, 
подпомагане и заетостта” – държ. отговорност 

                                                                               било           става           разлика 
§ 42-19 Други текущи трансфери за            0               12 589           + 12 589  
              домакинствата    
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 ДЕЙНОСТ 1389 - СОУ "Христо Смирненски" гр.Хисаря 
 БИЛО СТАВА РАЗЛИКА 
& 10-11 Храна 0 140 140 
& 10-15 Материали 2000 4000 2000 
& 10-16 Вода,горива енергия 9241 12765 3524 
& 10-20 Външни услуги 3000 15120 12120 
& 19-01 Плат. държ. Данъци и 
такси 0 530 530 
ВСИЧКО 14241 32555 18314 

    
ДЕЙНОСТ 1389 - ОУ "Климент Охридски" гр.Хисаря 

 БИЛО СТАВА РАЗЛИКА 
& 10-15 Материали 209 1009 800 
& 10-16 Вода,горива енергия 2000 3969 1969 
& 10-20 Външни услуги 1000 2200 1200 
& 19-01 Плат. държ. Данъци и 
такси 0 530 530 
ВСИЧКО 3209 7708 4499 

    
ДЕЙНОСТ 1389 - ОУ "Васил Левски" гр.Хисаря 

 БИЛО СТАВА РАЗЛИКА 
& 10-20 Външни услуги 0 3583 3583 
ВСИЧКО 0 3583 3583 

    
ДЕЙНОСТ 1389 - ОУ "Христо Ботев" с.Паничери 

 БИЛО СТАВА РАЗЛИКА 
& 10-20 Външни услуги 0 3524 3524 
ВСИЧКО 0 3524 3524 

    
ДЕЙНОСТ 1389 - ОУ "Христо Ботев" с.Красново 

 БИЛО СТАВА РАЗЛИКА 
& 10-20 Външни услуги 0 5832 5832 
ВСИЧКО 0 5832 5832 

    
Поделение "Детски градини" - Държавна отговорност 
Дейност 1389 - "Други дейности по образованието" 

 БИЛО СТАВА РАЗЛИКА 
& 01-01 Трудови възнаграждения 0 2515 2515 
& 05-51 ДОО 0 330 330 
& 05-60 ЗОВ 0 130 130 
& 10-15 Материали 0 150 150 
& 10-16 Вода,горива енергия 513 2788 2275 
& 10-20 Външни услуги 320 750 430 



& 10-92 Р/ди за съдеби обезщ. и 
разноски 0 720 720 
& 19-01 Плат. държ. Данъци и 
такси 0 530 530 
ВСИЧКО 833 7913 7080 
    
Общо   42832 

 
2. Приема за сведение получените средства като трансфер от Агенция по 

заетостта, дирекция  „Регионална служба по заетостта” в размер на  1 872 лв. 
       2.1 Приема промяната отразена по разходната част на бюджета, както 
следва: 

                                                                             
Дейност 1 532 „Програми за временна заетост” – държ. отг. 

  било става разлика 
§ 02-01 за нещатен перс. нает по тр. 
правотнош 0 1585 1585 
§ 05-51 Вноски за ДОО                                                     0 166 166 
§ 05-60 Вноски за ЗОВ                                                      0 76 76 
§ 05-80 Вноски за ДЗПО                                                  0 44 44 
ВСИЧКО 0 1871 1871 

 
3. Приема за сведение получените средства като трансфер от Агенция за 

социално подпомагане за услугата „личен асистент” в размер на 1 782 лв.                                                                                                 
  3.1 Приема промяната отразена по разходната част на бюджета, както 

следва: 
 

Дейност 1 562 „Личен асистент” – държ. отг. 
  било става разлика 
§ 02-01 за нещатен перс. нает по тр. 
правотнош 0 1509 1509 
§ 05-51 Вноски за ДОО                                                     0 172 172 
§ 05-60 Вноски за ЗОВ                                                      0 72 72 
§ 05-80 Вноски за ДЗПО                                                  0 29 29 
ВСИЧКО 0 1782 1782 

 
4. Приема за сведение информацията за постъпилите средства от дарения 

в  размер на 3 462 лв. 
4.1 Приема промяната в разходната част на бюджета отразена по волята на 

дарителя, както следва: 
 
 



                            Дейност 2 122 „Общинска администрация” – местна отг. 
                                                                               било           става           разлика 

      § 10-98 други разходи                                       16 000        16 500          + 500 
                                     Дейност 3 322 „Общообразователни училища”  

                                                                               било           става           разлика 
§ 10-98 други разходи                                          200             3 162          + 2 962 

                                       
5. Приема за сведение трансфера от предприятие за управление на 

дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) в размер на 6 400 лв. по 
следните договори: 

• По договор № 9534 по Проект за „Чиста околна среда” към 
кметство СтароЖелезаре в размер на      4 565  лв. 

• По договор № 9897 по Проект за „Чиста околна среда” към ОУ 
„ХристоБотев” с.Паничери в размер на      1 835 лв. 
                                                                                

5.1 Приема промяната отразена по разходната част на бюджета, както 
следва: 

Дейност 2 629 „Други дейности по опазване на околната среда” 
                                                                               било           става           разлика 

       § 10-20 Външни услуги                                       0               4 565           + 4 565 
                                    Дейност 3 322 „Общообразователни училища”  

                                                                               било           става           разлика 
§ 10-30 Текущ ремонт                                           0                1 835           + 1 835 
 

6. Приема извършената промяна на бюджета на основание т. 17 от 
Решение № 655/17.02.2015 г. на ОБС гр. Хисаря, при спазване на общия размер 
на бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности, както 
следва: 

Дейност 285  „Доброволни формирования”– държ. отг.  
  било става разлика 
& 10-98 други разходи 15521 13318 -2203 
& 10-62 Разходи за застраховки 0 2203 2203 
ВСИЧКО 15521 15521 0 

 Дейност 437  „Здравни кабинети”– държ. отг.  
  било става разлика 
& 10-51 Командировки в страната 0 400 400 
& 10-16 вода, горива, ел. енергия 3000 2600 -400 
ВСИЧКО 3000 3000 0 

Дейност 1 526 „ЦОП” – държ. отг. 
  било става разлика 
§ 10-51 командировки в страната 0 500 500 
§ 10-52 командировки в чужбина                                                0 345 345 



§ 10-15 материали                                                     28720 27875 -845 
ВСИЧКО 28720 28720 0 

Дейност 1 548 „ДЦСХ” – държ. отг. 
  било става разлика 
§ 10-62 застраховки 250 710 460 
& 10-98 други разходи 2705 2245 -460 
ВСИЧКО 2955 2955 0 

Дейност 2 122 „Общинска администрация” – местна отг. 
  било става разлика 
§ 10-62 застраховки 3500 3700 200 
§ 10-63 такса ангажименти                                            500 1100 600 
§ 10-20 външни услуги                                                 260000 259200 -800 
ВСИЧКО 264000 264000 0 

Дейност 2 626 „ПСОВ” – местна отг. 
  било става разлика 
§ 10-20 външни услуги                                                 2000 2200 200 
& 10-16 вода, горива, ел. енергия 80000 79800 -200 
ВСИЧКО 82000 82000 0 

 
7. Приема извършените промени на основание т.11 от Решение № 

655/17.02.2015  г. на ОБС гр. Хисаря, за актуализиране бюджета на 
второстепенните разпоредители на делегиран бюджет, съгласно направени 
предложения от техните Директори, както следва: 

Поделение „Археологически музей” 
Дейност 739  „музей, худ. галерии с рег. Х-р" – държ. д-ст 

  било става разлика 
& 02-05 Изплатени суми за СБКО 0 2800 2800 
& 10-91  др. р-ди за СБКО  2800 0 -2800 
ВСИЧКО 2800 2800 0 

Дейност 739  „музей, худ. галерии с рег. Х-р" – доф.  
  било става разлика 
& 46-00 членски внос 0 100 100 
& 10-98 други разходи 520 420 -100 
ВСИЧКО 520 520 0 

 
ОУ "Климент Охридски" гр.Хисаря 

ДЕЙНОСТ 1322 -  Общообразователни  училища  
 БИЛО СТАВА РАЗЛИКА 
& 01-01 Заплати и възнаграждения на 
персонал 151900 151400 -500 
& 02-02 Други възнаграждения 0 500 500 
ВСИЧКО 151900 151900 0 



ОУ "Васил Левски" гр.Хисаря 
ДЕЙНОСТ 1322 -  Общообразователни  училища 

 БИЛО СТАВА РАЗЛИКА 
& 01-01 Заплати и възнаграждения на 
персонал 111365 109765 -1600 
& 02-09 Други плащания и възнаграждения 600 900 300 
& 10-14 Учебни разходи 1189 189 -1000 
& 10-16 Вода, горива, енергия 3000 7800 4800 
& 10-20 Външни услуги 3014 2514 -500 
& 10-30 Текущ ремонт 2200 200 -2000 
ВСИЧКО 121368 121368 0 

ОУ "Христо Ботев" с.Красново 
ДЕЙНОСТ 1322 - Общообразователни училища 

 БИЛО СТАВА РАЗЛИКА 
& 10-30 Текущ ремонт 1800 2100 300 
& 19-81 Платени общински данъци 800 500 -300 
ВСИЧКО 2600 2600 0 

ОУ "Христо Ботев" с.Паничери 
ДЕЙНОСТ 1322 - Общообразователни училища 

 БИЛО СТАВА РАЗЛИКА 
& 10-11 Храна 2736 4736 2000 
& 10-14 Учебни разходи 1919 419 -1500 
& 10-16 Вода , горива, енергия 4000 3500 -500 
& 10-51 Командировки в страната 500 475 -25 
& 19-81 Платени общински данъци 600 625 25 
ВСИЧКО 9755 9755 0 

ПОДЕЛЕНИЕ "ПРОСВЕТА" 
ДЕЙНОСТ 2389 -Други дейности 

 БИЛО СТАВА РАЗЛИКА 
& 10-20 Външни услуги 12000 11595 -405 
& 10-62 Разходи за застраховки 0 765 765 
& 10-98 Др. Некласифицирани в др. 
параграфи 1000 0 -1000 
& 19-01 Общински данъци и такси 3000 3640 640 
ВСИЧКО 16000 16000 0 

СОУ "Христо Смирненски" гр.Хисаря 
ДЕЙНОСТ 1322 -  Общообразователни  училища  

 БИЛО СТАВА РАЗЛИКА 
& 02-02 Други възнаграждения 0 200 200 
& 02-09 Други плащания и възнаграждения 2200 2000 -200 
ВСИЧКО 2200 2200 0 
  



МОТИВИ: Настоящото решение е в изпълнение разпоредбите на Закона 
за публичните финанси (Обн. - ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 01.01.2014 
г.), уреждащ процедурата по приемане на отчета за изпълнение на общинския 
бюджет  и участието на местната общност в този процес относно контрола 
върху публичните финанси,както и в изпълнение на разпоредбите относно  
предоставяне на средства на общинските  училища и обслужващите им звена, 
поради което Общинския съвет намира същото 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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П р е п и с ! 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
           №   741 
 

Взето с Протокол № 81 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.06. 2015 год. 
 
 
 

Относно: точка „Седма” -  Докладна записка относно изменение на 
Бюджета на община Хисаря за 2015 г. - докладва инж. П. Ганева – кмет на 
община Хисаря. 
 
 
 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 122, ал. 2 и ал. 3, 
чл. 124, ал. 2 от ЗПФ и чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от 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, с поименно гласуване, Общински 
съвет гр. Хисаря 
           Р  Е  Ш  И  : 

 
1. Извършва промяна на бюджета на общината за 2015 г., съгласно 

Приложение № 1 и Приложение № 2; 
2. Допълва списъка на Второстепенните разпоредители с бюджетни 

кредити за 2015 г. приет с т. 1 на  Приложение № 16 от Решение № 
655/17.02.2015 г. за приемането на Бюджета на община Хисаря за 2015 г., както 
следва: 

9. ОП”Общинско горско стопанство – Хисаря”. 
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МОТИВИ: Настоящото решение е в изпълнение разпоредбите на Закона 
за публичните финанси (Обн. - ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 01.01.2014 
г.), уреждащ процедурата по приемане на промени по общинския бюджет, 
извън тези по чл. 56, ал. 2 от ЗПФ,както упражняването на контрол публичните 
финанси.   

 
 
 
 
 
 
   

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/ 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 
           №   742 
 

Взето с Протокол № 81 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.06. 2015 год. 
 
 

Относно: точка „Осма” - Докладна записка относно одобряване на схема 
за преместваеми обекти по смисъла на чл. 56 от ЗУТ - докладва инж. П. Ганева 
– кмет на община Хисаря. 
 
 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7 (1) от Наредбата за 
разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи 
дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на 
община Хисаря и чл. 56 (2)  от ЗУТ, Общински съвет гр. Хисаря 
 
           Р  Е  Ш  И  : 
 

Приема предложената схема за преместваеми обекти по смисъла на чл. 
56 от ЗУТ за централната част на гр. Хисаря със следните формирани зони, 
съгласно чл. 5 от Наредбата за разполагане на преместваемите обекти за 
търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското 
обзавеждане на територията на община Хисаря: 

• Зона 1 – Стационарни – които заемат постоянно съответната площ за 
определен срок ( чл. 5, (1), 1 от Наредбата ) 

• Зона 2 – Мобилни – които се монтират в началото и се прибират след 
края на работния ден – колички, стойки, щендери и други такива ( чл. 5, 
(1), 2 от Наредбата ) 

• Зона 2а – Мобилни – които се монтират в началото и се прибират след 
края на работния ден – колички, стойки, щендери и други такива –само 
за изложби на картини и  художествени обекти, изложби на книги и 
други обекти с културно-художествена стойност ( чл. 5, (1), 2 от 
Наредбата ) 
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• Зона 3 – Кампанийни и сезонни – преместваеми обекти за провеждане 
на краткотрайни обществени и атракционни мероприятия, върху терени 
общинска собственост, за период не по-дълъг от тридесет дни, както и 
за традиционни продажби (мартенски и коледни) ( чл. 5, (2), 2 от 
Наредбата ) 

• Зона 4 – Преместваеми обекти към търговски обекти – хладилни 
витрини, маси за открито сервиране, тенти, чадъри, автомати за 
напитки и други ( чл. 5, (3), 2 от Наредбата ) 

• Местоположение и размери съгласно схемата. 
 

МОТИВИ: С оглед определянето на реда и условията за поставяне, 
ползване и премахване на преместваеми обекти /ПО/ на територията на 
Община Хисаря, в съответствие с чл.56 на Закон за устройство на територията 
/ЗУТ/, 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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 
           №   743 
 

Взето с Протокол № 81 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.06. 2015 год. 
 
 
 
 

Относно: точка „Девета” -  Докладна записка относно изпълнение на 
проект „Обновяване, модернизация и реконструкция на Народно Читалище 
„Иван Вазов-1904г.”- 1 етап строителство - Ремонт покрив, Подмяна на 
дограма, Изграждане на рампи, пояси за укрепване на зидове и Укрепване на 
стълбище, в УПИ 4-читалище, кв.19а по регулационен план на гр. Хисаря-
община Хисаря” – докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря. 
 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр. 
Хисаря 
           Р  Е  Ш  И  : 
 

Отлага обсъждането на докладната записка относно изпълнение на 
проект „Обновяване, модернизация и реконструкция на Народно Читалище 
„Иван Вазов-1904г.”- 1 етап строителство - Ремонт покрив, Подмяна на 
дограма, Изграждане на рампи, пояси за укрепване на зидове и Укрепване на 
стълбище, в УПИ 4-читалище, кв.19а по регулационен план на гр. Хисаря-
община Хисаря” за обсъждане в срок до 30.06.2015 г. в Икономическата 
комисия с участието на съветниците Ива Вълчева и инж. Пенка Дойкова. 
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МОТИВИ: С оглед получаване на допълнителна информация относно 
етапа на модернизация и реконструкция на читалището, финансовата 
обезпеченост на проекта и неговата документация, Общински съвет-Хисаря 
намира настоящото решение за целесъобразно. 

 
 
 
 
 

   
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/ 
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П р е п и с ! 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
           №   744 
 

Взето с Протокол № 81 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.06. 2015 год. 
 
 

Относно: точка „Десета” -  Докладна записка относно продажба на 
земеделска земя в землището на град Хисаря - докладва инж. П. Ганева – кмет 
на община Хисаря. 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, с поименно 
гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 
 
           Р  Е  Ш  И  : 
 
 Отлага вземането на решение по докладната записка относно продажба 
на земеделска земя в землището на град Хисаря. 
 
 МОТИВИ: Съгласно чл. 45 д, ал. 6 от ППЗСПЗЗ при упражняване 
правата на собственика, както и във връзка с устройството на територията за 
земите от общинския поземлен фонд, Общинския съвет и Кмета на общината 
осигуряват изпълнението на задължението за предоставяне на земи по § 27 от 
ПЗР на ЗИДЗСПЗ, поради което Общински съвет гр. 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 

 
           №   745 
 

Взето с Протокол № 81 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.06. 2015 год. 
 
 

Относно: точка „Единадесета” -  Докладна записка относно продажба на 
земеделска земя в землището на град 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. 8, ал. 

1, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, 
във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 40, ал. 1 от Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество в община Хисаря, с 
поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 
 
           Р  Е  Ш  И  : 

 
1. Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и 

разпореждане с общинската собственост за 2015 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.2.2.Земеделски земи, включва: 

 
 

№ землище ПИ №    нтп площ 
 дка. 

кат  местност АОС 

1. Хисаря 141142  из.нива 0.107 VII Пловдивски  
път-03 

    751 
29.05.15г. 

mailto:obstina@hisar.bg


2.Да се извърши  продажба чрез публичен явен търг на имотите по 
точка първа. 

3.Приема и утвърждава начална тръжна цена за имота по точка първа, 
справедливата пазарна стойност, съгласно представения от  
“ПЛОВДИВИНВЕСТ-21” АД доклад, както следва / цената е без ДДС: 

 
№ землище ПИ №    нтп площ 

 дка. 
кат. местност Начална 

цена 
в лева 

1. Хисаря 141142  
из.нива 

0.107 VII Пловдивски 
път-03 

214.00 

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

и сключи договорите за продажба. 
 
МОТИВИ: Има интерес за закупуването му от страна на купувач и с цел 

осигуряване на приходи за общинския бюджет за обезпечаване финансирането 
на голяма част от общинските дейности, което налага и актуализация на 
Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане на с 
имотите общинска собственост съгласно чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общинския съвет 
гр. Хисаря счита 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 
 
           №   746 
 

Взето с Протокол № 81 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.06. 2015 год. 
 
 

Относно: точка „Дванадесета” -  Докладна записка относно продажба на 
имот 006015, землище Хисаря, с начин на трайно ползване – залесена горска 
територия, с площ от 96.374 декара - 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, във връзка с чл. 
39, ал. 1, т. 1 и чл. 40, ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество в община Хисаря, с поименно 
гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 
 
           Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Да се извърши  продажба чрез публичен явен търг на  имот  006015, 
землище Хисаря, с начин на трайно ползване – залесена горска територия, с 
площ от 96.374 декара, частна общинска собственост, съгласно АОС № 
738/20.02.2015г. 

2. Приема и утвърждава за начална тръжна цена на имота по точка 
първа,  пазарната цена, съгласно представения доклад от инж. Йорданка 
Василева Джелепова – лицензиран оценител на поземлени имоти в горска 
територия  в размер на 96 137.00 /деветдесет и шест хиляди сто тридесет и 
седем/ лева.  

3. Възлага на Кмета на община Хисаря да  проведе публичния явен търг 
и сключи договора за продажба. 
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МОТИВИ: Има интерес за закупуването му от страна на купувач и с цел 
осигуряване на приходи за общинския бюджет за обезпечаване финансирането 
на голяма част от общинските дейности, Общинския съвет-Хисаря счита 
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 

 
           №   747 
 

Взето с Протокол № 81 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.06. 2015 год. 
 

Относно: точка „Тринадесета” - Докладна записка относно продажба на 
земеделска земя в землището на село Черничево - докладва инж. П. Ганева – 
кмет на община Хисаря. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр. 

Хисаря 
           Р  Е  Ш  И  : 
 
 Отлага вземането на решение по докладната записка относно продажба 
на земеделска земя в землището на град Хисаря. 
 
 МОТИВИ: Съгласно чл. 45 д, ал. 6 от ППЗСПЗЗ при упражняване 
правата на собственика, както и във връзка с устройството на територията за 
земите от общинския поземлен фонд, Общинския съвет и Кмета на общината 
осигуряват изпълнението на задължението за предоставяне на земи по § 27 от 
ПЗР на ЗИДЗСПЗ. Общински съвет гр. 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 

 
           №   748 
 

Взето с Протокол № 81 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.06. 2015 год. 
 
 

Относно: точка „Четиринадесета” - Докладна записка относно даване на 
съгласие за разделяне на имот 001015 – полски път и имот 129093 – полски път 
в землище село Старосел - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря. 
 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от Закона 
за общинската собственост, Общински съвет гр. Хисаря 
 
           Р  Е  Ш  И  :   
 

1. Дава съгласие да се извърши делба на имот 001015, землище Старосел, 
площ 7.735 дка., начин на трайно ползване – полски път, вид собственост – 
общинска публична, съгласно представения проект за делба, неразделна част 
от решението, като от имота се образуват два нови имота: Имот 001 198, с 
площ от 0.754 дка., нтп – полски път, вид собственост – общинска публична, и 
Имот 001 199, с площ от 6.981 дка. нтп – полски път, вид собственост – 
общинска публична.  

2. Дава съгласие да се извърши делбата на имот 129093, землище 
Старосел, с площ от 2.134 дка, начин на трайно ползване – полски път, вид 
собственост – общинска публична, съгласно представения проект за делба, 
неразделна част от решението, като от имота се образуват три нови имота: 
Имот 129107, с площ от 0.743 дка., нтп – полски път, вид собственост – 
общинска публична, Имот 129108, с площ от 0.917 дка. нтп – полски път, вид 
собственост – общинска публична, Имот 129109, с площ от 0.474 дка. нтп – 
полски път, вид собственост – общинска публична 

mailto:obstina@hisar.bg


3. На основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС обявява за частна общинска 
собственост:  

-  проектен имот  001198, с площ от 0.754 дка., нтп – полски път 
-  проектен имот  129108, с площ от 0.917 дка. нтп – полски път 
-  проектен имот 129109, с площ от 0.474 дка. нтп – полски път. 
4. Възлага на Кмета на община Хисаря да извърши необходимите по 

закон действия за отразяване на делбата съгласно решението на Общински 
съвет Хисаря; 
 

МОТИВИ: Във връзка с проявени инвестиционни намерения и с оглед 
осигуряване на достъп до земеделските земи в съответния масив по КВС на 
село Старосел и проектиране на необходимите полски пътища за това, 
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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 

 
           №   749 
 

Взето с Протокол № 81 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.06. 2015 год. 
 
 
 

Относно: точка „Петнадесета” -  Докладна записка относно отдаване 
под наем на помещения  – частна общинска собственост в село Беловица - 
докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря. 
 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и 
чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, с поименно гласуване, 
Общински съвет гр. Хисаря 
           Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем  за срок от 10 
години с нестопанска цел – клуб, офис на имот частна общинска собственост 
съгласно АОС № 229/13.04.2011 г. представляващ - две помещения, с обща 
площ от 58 кв.м. намиращи се в северозападната част на едноетажната масивна 
сграда, представляваща ПИ 379, по КП на с. Беловица. 

 2. Не приема за начална тръжна цена на имота по точка 1, 
определената съгласно експертиза на  “ПЛОВДИВИНВЕСТ-21” АД - начална 
месечна наемна цена - 116.00 /сто и шестнадесет/ лева без ДДС и я намалява 
на 40 /четиридесет/ 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: Във връзка с проявен интерес към имотите за отдаването им 
под, Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 
   
 
 
 
 
 
Общ брой общински съветници – 17  - “за” – 14 
Присъствали – 15     - “против” – 1 
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 
 
           №   750 
 

Взето с Протокол № 81 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.06. 2015 год. 
 
 

Относно: точка „Шестнадесета” -  Докладна записка относно отдаване 
под наем  части от имот – публична  общинска собственост в с. Беловица за 
здравни дейности - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря. 
 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 14, 
ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, с 
поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 
           Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и 
разпореждане с общинската собственост за 2015 година, като в раздел ІІ.1. 
Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 
предоставяне под наем, точка ІІ.1.1.Имоти в регулация, включва: 

 
 Помещение     площ/кв.м               
дейност            

село Беловица 
 
1.Лекарски кабинет  и манипулацинна 
в северозападната част на 1 етаж от 
2 етажна масивна сграда в УПИ IV 
кв.49 по КРП на с. Беловица   33.00     здравна 
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2. Да се проведе публичен явен търг за отдаване  под наем за срок от 10 
години на лекарски кабинет с площ от 15 кв.м. и манипулационна с площ от 18 
кв.м. / обща площ от 33 кв.м./ намиращи се в северозападната част на първия 
етаж от двуетажната сграда в УПИ IV- училище, квартал 49 по КРП на село 
Беловица - публична общинска собственост, съгласно АОС № 76/14.08.2006г. 
при начална тръжна цена от 27.00 /двадесет и седем / лева, представляваща 
месечния наем без ДДС. 

3. Възлага на Кмета на община Хисаря да  проведе публичния явен търг  
и сключи договора за наем. 
 
 МОТИВИ: Във връзка с осигуряване на здравното обслужване на 
населението, Общинския съвет гр. Хисаря 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 

 
           №   751 
 

Взето с Протокол № 81 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.06. 2015 год. 
 
 
 

Относно: точка „Седемнадесета” - Докладна записка относно приемане 
и утвърждаване начални тръжни цени за продажба на 5 броя урегулирани 
поземлени имоти в кв. 22 по КРП на с. Кръстевич - 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, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във 
връзка с чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 40, ал. 1 от Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество в община Хисаря, с 
поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 
 
           Р  Е  Ш  И  : 

 
1. Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и 

разпореждане с общинската собственост за 2015 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: 
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№  Описание на имота Местонахождение Площ/кв.м. 
1 УПИ IV – общ. кв. 22 по 

КРП на с. Кръстевич 
с. Кръстевич 750 

2 УПИ V – общ. кв. 22 по 
КРП на с. Кръстевич 

с. Кръстевич  710 

3 УПИ VI – общ. кв. 22 по 
КРП на с. Кръстевич 

с. Кръстевич 690 

4 УПИ VII – общ. кв. 22 по 
КРП на с. Кръстевич 

с. Кръстевич 730 

5 УПИ I – за стоп.двор на 
селкооп, кв. 22 по КРП на 
с. Кръстевич 

с. Кръстевич 3470 

 
2. Да се извърши  продажба чрез публичен явен търг на : 
2.1. УПИ IV – общ. кв. 22 по КРП на с. Кръстевич, с площ от 750 кв.м.,  

частна общинска собственост съгласно АОС № 21/28.09.2000 година. 
2.2. УПИ V – общ. кв. 22 по КРП на с. Кръстевич, с площ от 710 кв.м., частна 

общинска собственост съгласно АОС № 20/28.09.2000 година . 
2.3. УПИ VI – общ. кв. 22 по КРП на с. Кръстевич, с площ от 690 кв.м.,  

частна общинска собственост съгласно АОС № 19/28.09.2000 година. 
 2.4. УПИ VII – общ. кв. 22 по КРП на с. Кръстевич, с площ от 730 кв.м.,  
частна общинска собственост съгласно АОС № 19/28.09.2000 година. 

2.5. УПИ I – за стоп.двор на селкооп, кв. 22 по КРП на с. Кръстевич, с площ 
от 3470 кв.м. частна общинска собственост съгласно АОС № 749/14.05.2015 
година 

3. Приема и утвърждава начални тръжни цени за имотите по точка 2, 
справедливите пазарни стойности определени от  “ПЛОВДИВИНВЕСТ-21” АД 
град Пловдив, както следва: 

 
№ УПИ, квартал Площ кв.м. Единична 

 цена 
Обща стойност 

 без ДДС 
1 УПИ IV – общ. кв. 22 750 3.30 2 475 
2 УПИ V – общ. кв. 22 710 3.30 2 343 
3 УПИ VI – общ. кв. 22 690 3.30 2 277 
4 УПИ VII – общ. кв. 22 730 3.30 2 409 
5 УПИ I – за стоп.двор 3470 3.30 11451 

 
4. Възлага на Кмета на община Хисаря да организира и проведе публичните  

явни търгове  и сключи договорите за продажба. 
 



МОТИВИ: Има интерес за закупуването му от страна на купувач и с цел 
осигуряване на приходи за общинския бюджет за обезпечаване финансирането 
на голяма част от общинските дейности, което налага и актуализация на 
Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане на с 
имотите общинска собственост съгласно чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общинския съвет 
гр. 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 
 
           №   752 
 

Взето с Протокол № 81 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.06. 2015 год. 
 
 
 

Относно: точка „Осемнадесета” -  Докладна записка относно заявление 
вх. № 91-00-Н-82/27.04.2015 год. от Стоян Колев Величков и Тодора Николова 
Георгиева за отстъпване право на строеж за жилищна сграда в УПИ ХХ – 
общински, кв.59 по КРП на село Паничери - докладва инж. П. Ганева – кмет на 
община Хисаря. 
 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9,  чл. 37, 
ал. 4, т. 4, чл. 41, ал. 2 и чл. 49а, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 44, ал. 4, т. 3 
от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество в община Хисаря, Пловдивска област, Общински 
съвет гр. Хисаря 
           Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Изважда от Годишната програма на община Хисаря за управление и 
разпореждане с общинската собственост за 2015 година,  Раздел ІІ. точка ІІ.2. 
Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за    
продажба, подточка ІІ.2.1.Имоти в регулация - УПИ ХХ-общ. кв. 59 по КРП на 
село  Паничери, с площ от 470.00 кв.м. 

2. Включва в Раздел ІІ.3. Имоти, върху които общината има намерение да 
учреди вещни права,  под точка ІІ.3. 1. Имоти върху които общината има 
намерение да учреди  право на строеж за жилищни сгради без търг или 
конкурс на семейства от общината с установени жилищни нужди по реда и 
условията на Наредбата по чл. 45-А от ЗОС на ОбС Хисаря - УПИ ХХ-общ. кв. 
59 по КРП на село  Паничери, с площ от 470.00 кв.м. 
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3. Общински съвет Хисаря учредява безсрочно и възмездно право на 
строеж на Стоян Колев Величков с ЕГН 7503044385 и Тодора Николова 
Георгиева с ЕГН 7406064756, за строителство на жилищна сграда с РЗП от 50 
кв.м. в в УПИ ХХ – общински, кв. 59 по КРП на село Паничери, частна общинска 
собственост, съгласно АОС № 200/01.12.2010г. 

4. Приема и определя цена за правото на строеж, изготвената от “ 
Пловдивинвест 21”  АД пазарна стойност на правото на строеж за жилищна 
сграда  в в УПИ ХХ – общински, кв. 59 по КРП на село Паничери, частна 
общинска собственост, съгласно АОС № 200/01.12.2010 г., със РЗП от 50 кв.м. 
– 1 150.00 /хиляда сто и петдесет/ лева. 

5. След заплащане на определената по т. 4 цена на правото на строеж и 
дължимите данъци и такси, Кметът на Община Хисаря да  сключи договор за 
учредяване право на строеж. 

6. Ако одобрения работен проект води до промяна в разгънатата 
застроена площ на жилищната сграда, съгласно учреденото с настоящото 
решение право на строеж, за разликата в площта, преди издаване на 
разрешението за строеж, да се сключи анекс към  договора срещу съответно 
доплащане. 

 
МОТИВИ: Кандидатите отговарят на нормативно определените 

условия, включително имат установени жилищни нужди поради което 
Общински съвет Хисаря 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 

 
           №   753 
 

Взето с Протокол № 81 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.06. 2015 год. 
 
 
 

Относно: точка „Деветнадесета” -  Докладна записка относно заявление 
вх. № 91-00-Н-161/21.05.2015 год. от Надка Стоянова Борисова за отстъпване 
право на строеж за жилищна сграда в УПИ IV - 2514 кв.27 по КРП на гр.Хисаря , 
квартал Веригово - 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. 41, 

ал. 2, чл. 37, ал. 4, т. 4 и чл. 49а, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 44, ал. 4, т. 3 
от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество в община Хисаря, Пловдивска област, Общински 
съвет гр. Хисаря 
           Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Учредява безсрочно и възмездно право на строеж на Надка Стоянова 
Борисова  от град Хисаря,  ул. “Априлци” № 70, за строителство на жилищна 
сграда с РЗП от 50 кв. м. в УПИ IV - 2514  кв. 27 по КРП на гр.Хисаря, квартал 
Веригово – частна общинска собственост, съгласно АОС № 12/22.11.2005 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 IV - 2514  кв. 27 по КРП на гр.Хисаря, квартал Веригово, със РЗП 
от 50 кв. м. – 3 548.00 /три хиляди петстотин четиридесет и осем/ лева. 

3. След заплащане на определената по т. 2 цена на правото на строеж и 
дължимите данъци и такси, Кметът на Община Хисаря да  сключи договор за 
учредяване право на строеж. 
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4. Ако одобрения работен проект води до промяна в разгънатата 
застроена площ на жилищната сграда, съгласно учреденото с настоящото 
решение право на строеж, за разликата в площта, преди издаване на 
разрешението за строеж, да се сключи анекс към  договора срещу съответно 
доплащане. 

 
 
 
МОТИВИ: Кандидатите отговарят на нормативно определените 

условия, включително имат установени жилищни нужди 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 

 
           №   754 
 

Взето с Протокол № 81 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.06. 2015 год. 
 
 
 

Относно: точка „Двадесета” - Докладна записка относно възстановяване 
право на собственост върху земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ на наследници на 
Вълко Петров Биковски - 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 
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  : 
 

Предоставя част от имот № 000451 с площ 1.000 дка., местност 
“Баира”, землище село Ново Железаре за възстановяване правото на 
собственост на наследниците на Вълко Петров Биковски, съгласно 
направеното геодезическо заснемане. 
 

МОТИВИ: За приключване на производствата по обезщетяване на 
собствениците със земеделски земи от общинския поземлен фонд, Общинските 
съвети предоставят при условията на обвързана компетентност 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 
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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 

 
 

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 

 
           №   755 
 

Взето с Протокол № 81 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.06. 2015 год. 
 
 
 

Относно: точка „Двадесет и първа” -  Докладна записка относно 
възстановяване право на собственост върху земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ на 
наследници на Неделю Стойнов Дюлгярски – 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 
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  : 
 

Предоставя част от имот № 021251 с площ 1.650 дка. в местността 
“Баталите-02” на землище град Хисаря за възстановяване правото на 
собственост на наследниците на Неделю Стойнов Дюлгярски, съгласно 
направеното геодезическо заснемане. 
 

МОТИВИ: За приключване на производствата по обезщетяване на 
собствениците със земеделски земи от общинския поземлен фонд, Общинските 
съвети предоставят при условията на обвързана компетентност земи от 
общинския поземлен фонд при наличие на едно от условия, посочени в § 27, 
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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” – 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 
 
           №   756 
 

Взето с Протокол № 81 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.06. 2015 год. 
 
 

Относно: точка „Двадесет и втора” -  Докладна записка относно 
заявление вх. № 94-00-Д-186 от 27.05.2015г. от Димитър Пенчев Ташев за 
допускане, за изработване на ПУП-ПРЗ за имот № 041041, местност 
“Копалъка” землище с. Беловица, за промяна на предназначението на земята  
за изграждане на обект “Отглеждане на 120бр. животни по екстензивен метод” 
- докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря. 

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

124а, ал. 1 и чл. 124б от ЗУТ, с поименно гласуване, 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-Д-186 
от 27.05.2015 г. от Димитър Пенчев Ташев за допускане, за изработване на 
ПУП-ПРЗ за имот № 041041, местност “Копалъка” землище с. Беловица, за 
промяна на предназначението на земята  за изграждане на обект “Отглеждане 
на 120 бр. животни по екстензивен метод”. 
       2. На основание чл. 124а, ал. 1, от ЗУТ разрешава на Димитър Пенчев 
Ташев да изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за имот № 041041, 
местност “Копалъка” землище с. Беловица, за промяна на предназначението на 
земята  за изграждане на обект “Отглеждане на 120 бр. животни по екстензивен 
метод”. 
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МОТИВИ: Във връзка с възникналите инвестиционни намерения и 
необходимостта от промяна предназначението на посочените имоти Общински 
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 

 
           №   757 
 

Взето с Протокол № 81 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.06. 2015 год. 
 
 
 

Относно: точка „Двадесет и трета” - 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 400 (четиристотин) 
лв. на Велика Видолова Славенска, гр. Хисаря, ул. Ген. Гурко№ 36 за 
покриване на част от разходите по провеждане на скъпоструващо оперативно 
лечение- имплантиране на кардиовертер-дефибрилатор №60, за което е 
заплатена сумата от 8000лв. според приложена фактура. 

2. Отпуска еднократна парична помощ  в размер на 200 (двеста) лв. на 
Георги Йорданов Георгиев, гр. Хисаря, ул. В. Петлешков №2. Г-н Георгиев е с 
влошено здравословно състояние, ниски доходи и не може да покрие разходите 
за лечение и инцидентно възникнали битови потребности. Няма близки, които 
да му окажат подкрепа. 
 

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 
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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 

 
           №   758 
 

Взето с Протокол № 81 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.06. 2015 год. 
 

Относно: точка „Двадесет и четвърта” - Предложение относно вземане 
на решение за избор на ликвидатор на „КРЕПОСТ“-ЕООД в ликвидация с 
ЕИК: 115117505 - докладва инж. П. Ганева – кмет на община Хисаря. 
 

На основание чл. 21, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА  във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 
21 от Наредба за реда за учредяване на търговски 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  : 
 

Избира за ликвидатор на “Крепост“-ЕООД - в ликвидация Йордан 
Янкулов Дамбулев с ЕГН: 7203104420, който да приключи ликвидацията на 
дружеството, като представи за одобрение заключителен ликвидационен 
баланс пред Общински съвет – Хисаря и след това заяви заличаването на 
дружеството в Търговския регистър. 

МОТИВИ: За приключване ликвидацията на „КРЕПОСТ“ - ЕООД и 
заличаването на дружеството в Търгоския регистър, Общинския 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 
 
           №   759 
 

Взето с Протокол № 81 на заседание на Общински съвет  гр. Хисаря, 
Пловдивска област състояло се на 23.06. 2015 год. 
 
 
 

Относно: точка „Двадесет и пета” - Докладна записка относно искане 
вх. №  26-00-494/16.06.2015 г. от  “Диагонал ДиВино” ЕООД, гр. Пловдив, ул. 
“Благовест” № 2а, офис 6 за разрешение за възлагане изработването на ПУП-
ПП за трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване и 
пътна връзка за поземлени имоти № 045012 и № 045013, местност “Банкови 
дъби” по плана на землище с. Старо Железаре,  общ. Хисаря, представляващи 
земеделска земя в процедура по промяна предназначението за винарска изба 
при спазване на изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ - докладва инж. П. Ганева – 
кмет на община Хисаря. 
 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 3 от 
Правилника за прилагане на ЗОЗЗ и чл. 124, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б от 
ЗУТ, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря     

 
      Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Дава съгласие за прокарване трасета за водоснабдяване, канал и 
електроснабдяване по полски пътища в землището на с. Черничево и с. Старо 
Железаре и пътна връзка по полски пътища № 000319 и № 000125 с промяна 
предназначение на същите. 

2. На основание член 124б, ал. 1 от ЗУТ  одобрява Задание за 
проектиране на ПУП-ПП на трасета на външно водоснабдяване, канализация, 
електроснабдяване по полски пътища в землището на с. Черничево и  землище 
с. Старо Железаре и ПУП-ПП за пътна връзка с промяна на предназначението 
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на  полски път №000319 и полски път № 000125 до ПИ № 045012 и ПИ № 
045013, местност “Банкови дъби”, землище с. Старо Железаре. 

3. На основание член 124а, ал. 1 от ЗУТ се разрешава на  “Диагонал 
ДиВино” ЕООД, да изготви проект за  ПУП- Парцеларен план на трасета 
за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване по полски 
пътища в землището на с. Черничево и землище с. Старо Железаре и ПУП-ПП 
за пътна връзка с промяна на предназначението на  полски път №000319 и 
полски път № 000125 до ПИ № 045012 и ПИ № 045013, местност “Банкови 
дъби”, землище с. Старо Железаре. 

 Проектът да се изработи от правоспособни физически или 
юридически лица съгласно член 229, член 230 и §13 от ЗУТ. 

 
МОТИВИ: Необходимостта от изразяване на съгласие за преминаване 

на трасето и изготвянето на ПУП-ПП от Общинския съвет съобразно 
разпоредбите ППЗОЗЗ. 

   
   
 
 
 
 
 

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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


