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Общинска администрация 

Хисаря 

 
гр. Хисаря, бул. Генерал Гурко No 14, тел.: 0337/62180, Факс : 0337/62030,  

е-mail: obhisar@hisar.bg ,obshtina@hisar.bg ,d_polis@abv.bg,web: http://hisar.bg 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

ОТ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ  

на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Хисаря, и изготвения 

Доклад за екологична оценка на Предварителен проект на Общ устройствен план на 

Община Хисаря, и приложенията към него, проведено на 01.03.2019 г. 

 

 

Днес 01.03.2019 г., от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Хисаря, бул. „Генерал 

Гурко” № 14, гр. Хисаря, на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, се проведе обществено обсъждане 

на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Хисаря, и изготвения 

Доклад за екологична оценка на Предварителен проект на Общ устройствен план на 

Община Хисаря, и приложенията към него. 

На обсъждането присъстваха: 

От Ръководството на Община Хисаря: Инж. Пенка Дойкова – Кмет на Община Хисаря; 

Тони Илиева – Зам. Кмет на Община Хисаря; Петко Петров – Секретар на Община Хисаря; 

От Общински съвет гр. Хисаря: Ива Вълчева – Председател на Общински съвет гр. 

Хисаря; Ненко Костов – общински съветник; 

От "НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ" ЕАД – проектантски 

колектив по Договор НП-1/13.01.2017 г. и Договор № Ц-4/10.08.2017 г.: Арх. Камелия 

Пешунова – Ръководител на екипа за ОУПО Хисаря; Добромир Генов – Ръководител на екипа 

за изготвянето на Доклада за екологична оценка; арх. Пламен Ценов; урб. Милен Колев; ик. 

Стойко Дошеков; инж. Ван Хачадурян; инж. Васил Тодоров; 

От РИОСВ Пловдив – Владимир Илиев; 

Присъстваха също: арх. Петка Ангелова – Главен архитект на Община Хисаря,  

общински служители, представители на експлоатационните дружества, представители на 

ведомства и организации, представители на местния бизнес и граждани. 

С цел по-добро запознаване на обществеността с предвижданията на ОУПО, от 

проектантския екип бяха предоставени графични материали в подходящ мащаб и презентация, 

която се представи с мултимедия. 

Инж. Пенка Дойкова – Кмет на Община Хисаря откри общественото обсъждане и даде 

думата на членовете на проектантския колектив. 

Арх. Камелия Пешунова – Ръководител на екипа по изготвянето на ОУП на Община 
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Хисаря запозна присъстващите с предвижданията на общия устройствен план, които са 

задължителни при усвояването и изграждането на всички обекти и съоръжения върху 

територията на общината, а също и с правилата и нормативите за неговото прилагане, които са 

неразделна част от общия устройствен план. 

Г-н Добромир Генов – Ръководител на екипа за изготвянето на Доклада за екологична 

оценка на ОУПО запозна присъстващите с Доклада за екологичната оценка на Предварителния 

проект на Общ устройствен план на Община Хисаря. 

След завършване на презентациите по представянето на предварителния проект за ОУП 

на Община Хисаря и Доклада за екологичната оценка на Предварителния проект на ОУП на 

Община Хисаря се даде възможност за въпроси и предложения от присъстващите на 

общественото обсъждане. 

Г-н Минчо Минчев – кметски наместник на с. Мътеница: Има една зона в ОУП в 

землището на с. Мътеница, която се води „защитена зона”. Какво обхваща тя и по какви 

критерии е отразена като „защитена зона”. 

Г-н Генов: – Всички зони подробно са проучени и описани в доклада за екологична 

оценка. 

Арх. Пешунова: Това не е защитена зона каквито са „Барикадите” и „Чевира”, това е 

охранителна зона на паметник на културата. Тя не е определена като такава от колектива, 

изготвящ ОУПО, тя е охарактеризирана от експертна комисия от НИНКН, МК, общината  от 

преди много години и ние сме длъжни да я отразим като охранителна зона. Всяко 

инвестиционно намерение в тази зона трябва да се съгласува с Министерство на културата и 

подлежи на съответната процедура за оценка на въздействие върху околната среда. 

Арх. Ангелова – Главен архитект на община Хисаря: Аз искам да попитам, тъй като 

зоните – „Смф”, „тържища” и „туристическа”, които са нови и не са по ЗУТ и Наредба  № 7, 

как ще ги дефинирате? Може би в правилата за прилагане на плана, защото това трябва да е 

ясно за администрацията и за хората. Какви параметри са предвидени? Какви зони и параметри 

за застрояване са предвидени за град Хисаря? 

Арх. Пешунова: Да, за зоните - Смф, определени за „тържища” и туристическа зона, 

параметрите са определени в Правилата за прилагане на ОУПО. Дадени са съответната 

плътност, Кинт., видове застрояване. За зоните за застрояване в град Хисаря: Зоните, които са 

Ок – курортните територии, параметрите са съобразени с Наредбата, но на някои параметрите 

са занижени; за зоните за Жс – етажността не е разделена, тъй като няма одобрена кадастрална 

карта. В проекта за ново жилищно застрояване – зоната, която е на изток е за жилищно средно 

етажно застрояване, зоната в кв. Миромир е Жм – ниско етажно, има ново предвидени зони 

Смф и Ок; в западна посока на кв. Веригово е Жм – ниско етажно със запазени параметри (1-2 

етажно 40% плътност на застрояване), новото Жс е предвидено да има кота корниз до 12 

метра. 

Арх. Ангелова: Ако приложите занижените показатели за града – това ще е по-добрия 

вариант, тъй като ще се избегне презастрояването в гр. Хисаря. 

Г-н Дошеков: Относно параметрите на застрояване в гр. Хисаря, още от 1960 г. за 

курортните градове, какъвто е и гр. Хисаря се прилагат занижени показатели. Те важат и за 

ОУПО. Плътност на застрояване от 25% - 40% в гр. Хисаря. Височината не е определена, 

определени са само Кинт. и плътност на застрояване, като Кинт. е от 1 до 1.5 за средно етажно 

застрояване, както е по наредбата – от … до. 
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Арх. Ангелова: Считаме, че до 4-етажно застрояване в гр. Хисаря е нормално. Искам да 

попитам имотите по параграф 4 – тях сте ги предвидили като курортни, а не като вилни зони? 

Арх. Пешунова: Една част са записани като курортни, а другите като вилни. Местностите 

„Отдих” и „Воден камък” са предвидени като вилни – Ов и тях сме дали от 10% до 20% 

плътност. 

Арх. Ангелова: Предвидено ли е разширение на гробищните паркове? 

Арх. Пешунова: Да, предвидено, извън регулацията на населеното място, където е 

необходимо върху общински имоти. 

Г-н Петко Петров – Секретар на Община Хисаря: Не съм специалист по устройство на 

територията, но искам да коментираме определените места за тържища. Предвидени са местата  

които са от Черничево - до с. Паничери. Това са места, предполагащи основния клиентопоток. 

Но за нашата територия това не са местата с най-голям клиентопоток. Единият клиентопоток е 

гр. Хисаря – гр. Пловдив, преминаващ през с. Черничево - с. Дуванлии и с. Калояново. Вторият 

клиентопоток е с. Житница - Ново Железаре - Старо Железаре - Старосел. Много е малък 

клиентопотока Черничево – Старосел. Трябва човек специално да отиде на пазара. 

Арх. Пешунова: Ние сме преценили, че могат на тези места да се създадат пунктове за 

преработка, и да се създадат пунктове, които са специализирани, но не пречи да се предвидят и 

други. 

Има предвидени два пункта – Старо Железаре и Кръстевич. 

Г-н Дошеков: Идеята беше да не концентрираме всичко около Хисаря. Да има и други 

възможности. 

Арх. Пешунова: Запишете го като препоръка, ще го отразим. Човек ако иска да развива  

и да намери нещо, трябва да има къде. Това, което предлагаме е възможност за реализация. 

Затова са предвидени тези зони. 

Г-н Владимир Илиев – представител на РИОСВ: Преди две седмици имахме обществено 

обсъждане за изграждане на голф-игрище в Миромир. Отразено ли е в плана? 

Арх. Пешунова: Да предвидено е, отразили сме го като зона за спорт. 

Г-н Владимир Илиев: Трябва нещата да са максимално прецизирани на този етап. Нека 

да не се получи ситуацията като с ОУП на Община Марица – вървят поголовно изменения, 

всяка седмица имаме „грандиозни” изменения на ОУПО. Като казвам грандиозни, имам в 

предвид в кавички – от 2 дка, 5 дка. Всяко изменение на ОУП е свързано с изменение на 

екологичната оценка и ДЕО, и това не е добре. 

Арх. Пешунова: Някои хора смятат, че сме предвидели много зони с различна нова 

функция, но това е в полза на хората, които ще дойдат и ще искат нещо да реализират. Защото 

никой не може да каже какво ще стане след 20 години и какви икономически възмогжности ще 

има тогава. 

Арх. Ангелова: Колега, основанията за изменение на ОУП са дефинирани в чл. 134 ал. 1 

от ЗУТ и там точно са определени основанията при които може да се изменя – почти всичко е 

в обществен интерес, и не бих се съгласила че има основания за изменение например за малък 

автосервиз. 

Г-н Дошеков: В ЗУТ са дефинирани 3-4 възможности за изменение. 
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Г-н Владимир Илиев: Прекрасно знам за какво става дума. Въпросът е, че става дума за 

обществени дела. 

Г-н Минчо Минчев: В района на с. Мътеница, Старосел и Старо Железаре има обособени 

велосипедни маршрути. Дори се организира 24 часов маратон. Би било редно това трасе да се 

отрази. 

Арх. Пешунова: Дайте данни и координати, и ще го отразим. Или върху някакъв картен 

материал. 

Г-н Дошеков: Ако е в горски фонд и не е отразено в ОУП, нищо не може да прави там. 

Г-жа Ива Вълчева: Какво представлява смесена многофункционална зона? 

Арх. Пешунова: Това е зона, която не е точно определена за производствена или 

жилищна, зона, в която има възможност за прилагане на голям спектър от различни дейности и 

функции – за временно или постоянно обитаване, за жилищно или производствено. Това е 

зона, в която може да направи всичко, стига да отговарят на съответните критерии, например 

на нормативно определените хигиенни норми и градоустройствените показатели. 

Г-н Ненко Костов: Имали определени зони около язовирите за отдих и риболов. 

Арх. Пешунова: Да, около я. Пясъчник и на други подходящи места. 

Други въпроси и предложения не постъпиха и инж. Пенка Дойкова – Кмет на Община 

Хисаря благодари на присъстващите на общественото обсъждане и на проектантския колектив 

от "НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ" ЕАД, и закри общественото 

обсъждане на Предварителния проект на Общ устройствен план на Община Хисаряи Доклад за 

екологична оценка на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Хисаря. 

 

На общественото обсъждане се състави присъствен лист, който е неразделна част от 

настоящия протокол. 

 

01.03.2019 г., гр. Хисаря 

 

Изготвил: инж. Цонка Войводинова 

Началник отдел “Европейски проекти,  

социални дейности, опазване на околната среда” 

 

 

 

 

 


	Началник отдел “Европейски проекти,
	социални дейности, опазване на околната среда”

