
 

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 

 

           №   50 

 

Взето с Протокол № 7 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на  19.01. 2016 год. 

 

Относно: точка „Първа” - Докладна записка относно утвърждаване 

числеността и структурата на Общинска администрация – община Хисаря - 

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

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

гр.Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Запазва числеността на Общинска администрация към община Хисаря - 

66 бр. (52 бр. служители – държавни дейности и 14 бр. служители – 

дофинансирани на държавни дейности). 

2. Одобрява структурата на Общинска администрация Хисаря, съгласно 

Приложение № 1. 

 

МОТИВИ: В изпълнение  на  разпоредбите  на  Закона  за  местното 

самоуправление и местна администрация, Общинският съвет намира решенито 

за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “въздържали се” – 3 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Тони Илиева/ 
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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 

 

           №  51 

 

Взето с Протокол № 7 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на  19.01. 2016 год. 

 

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

спортен календар на община Хисаря за 2015 год. - докладва инж. П. Дойкова – 

кмет на община Хисаря. 

    

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински 

съвет гр.Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 
 

Приема отчета за изпълнението на Спортен календар на Община Хисаря 

за 2015 г. 

 

МОТИВИ: С приемането на отчета за изпълнението на Спортната 

програма на община Хисаря за 2015 година се извърши проверка по 

изпълнението на приетата с Решение № 647, взето с Протокол № 72 на 

20.01.2015 година Спортна програма за 2015 година и разходваните за 

отделните мероприятия средства от страна на Община Хисаря  с цел прозрачно 

и ефективно управление на публичните финанси в сферата на физическото 

възпитание и спорта, Общински съвет Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “въздържали се” – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Тони Илиева/ 
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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 

 

           №  52 

 

Взето с Протокол № 7 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на  19.01. 2016 год. 

 

 

 

Относно: точка „Трета” - Докладна записка относно проект на спортен 

календар на община Хисаря за 2016 год. - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 

община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от 

ЗМСМА и във връзка с чл. 59, ал. 2 от ЗФВС, Общински съвет гр.Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Приема на Спортен календар на община Хисаря за 2016 г. с 

направеното допълнение  –  бюджетните средства в позиция № 2 - Подпомагане 

дейността на Туристическо дружество "Орела-1935 г." гр. Хисаря - трасиране и 

маркиране на туристически пътеки – 1100 лв. и позиция № 6 - Подпомагане 

дейността на Детско-юношеска школа по футбол "Крепост Хисаря 2013" - 

съдийски такси, медицинско обслужване, транспорт, такси за участия, пособия, 

екипи – 10 760 лв. 

2. Одобрява сумата от 23 000лв. за финансовото обезпечаване на Спортен 

календар на община Хисаря за 2016 г.  

 

МОТИВИ: С приемането на проекта Спортен календар на община 

Хисаря за 2016 година се изготвя календар на спортните прояви и 

съпътстващите ги дейности на територията на община Хисаря, средствата 

необходими за тяхното провеждане и издръжката на клубовете, които общината 

ще подпомага финансово през 2016 година с цел прозрачно и ефективно 
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управление на публичните финанси в сферата на физическото възпитание и 

спорта, Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 
 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Тони Илиева/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

           №  53  

 

Взето с Протокол № 7 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на  19.01. 2016 год. 

 

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

културен календар на община Хисаря за 2015 год. - докладва инж. П. Дойкова – 

кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински 

съвет гр.Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 
 

Приема отчета за изпълнението на Културен  календар на Община Хисаря 

за 2015 г. 

 

МОТИВИ: С приемането на отчета за изпълнението на Културната 

програма на община Хисаря за 2015 година се извърши проверка по 

изпълнението на приетата с Решение № 646, взето с Протокол № 72 на 

20.01.2015 година Културна програма за 2015 година и разходваните от община 

Хисаря средства за отделните мероприятия, включени в нея с цел прозрачно и 

ефективно управление на публичните финанси в областта на културата, 

Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Тони Илиева/ 

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 

 

           №  54 

 

Взето с Протокол № 7 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на  19.01. 2016 год. 

 

 

Относно: точка „Пета” - Докладна записка относно проект на културен 

календар на община Хисаря за 2016 год. - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 

община Хисаря. 

 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5  от 

ЗМСМА, Общински съвет гр.Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Приема Календар на културните събития в община Хисаря за 2016 г. с 

направеното допълнение: в позиция 1 бюджетния план да стане 700 лв. – 400 

лв. за с. Михилци и 300 лв. за с. Мътеница; в позиция 5 бюджетния план да 

стане 1500 лв. – 1000 лв. за с. Паничери и 500 лв. за с. Красново – разликата да 

се вземе от позиция 16 и там средствата да станат 9200 лв. Общият бюджет 

става 60 хил. лв., от които 4 хил. лв. резерв, който да се предостави при 

необходимост след решение на ОбС на Националния младежки конкурс за 

популярна песен „Петнадесет лалета” и Балканския шампионат по фолклор 

„Евро фолк – Жива вода 2016 год.”. 

2. Одобрява сумата от 60 000 лв. за финансовото обезпечаване на 

Календар на културните събития в община Хисаря за 2016 г., от които 4 хил. лв. 

резерв, който да се разходва при след решение на ОбС за мероприятия - 

Националния младежки конкурс за популярна песен „Петнадесет лалета” и 

Балканския шампионат по фолклор „Евро фолк – Жива вода 2016 год.”. 
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        МОТИВИ: С приемането на проекта на Културния календар на община 

Хисаря за 2016 година се изготвя календар на културните прояви и 

съпътстващите ги дейности на територията на община Хисаря и средствата, 

които общината ще разходва за тях през 2016 година с цел прозрачно и 

ефективно управление на публичните финанси в областта на културата, 

Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “въздържали се” – 1 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Тони Илиева/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

           №  55  

 

Взето с Протокол № 7 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на  19.01. 2016 год. 

 

Относно: точка „Шеста” - Информация относно състояние на 

общинската собственост. Списък на обектите общинска собственост – публична 

и частна в общината. Дружества и консорциуми с общинско участие - докладва 

инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

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

 

Р  Е  Ш  И  : 
 

Приема информацията относно състояние на общинската собственост. 

Списък на обектите общинска собственост – публична и частна в общината. 

Дружества и консорциуми с общинско участие. 

 

МОТИВИ: Информацията има за цел да подобри управлението, 

получаването на приходи и оптимизирането на разходите, касаещи имотите- 

общинска собственост, поради което Общински съвет-Хисаря намира 

решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Тони Илиева/ 
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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 

 

           №  56 

 

Взето с Протокол № 7 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на  19.01. 2016 год. 

 

 

 

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

годишна програма на община Хисаря за управление и разпореждане с 

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

 

 

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

Общински съвет гр.Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

 Приема годишна програма на община Хисаря за управление и 

разпореждане с общинска собственост за 2016 год. 

 

 

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

покрие всички нормативни изисквания по управление на общинската 

собственост, така и да увеличи в значителна степен ефективността и 

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

да прогнозира очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 

придобиването, управлението и разпореждането с имоти-общинска 

собственост, описание на имотите, които общината има намерение да предложи 

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

капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за 
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публично-частно партньорство или за предоставяне на концесия. Общински 

съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 
 

 

 

 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Тони Илиева/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

           №  57 

 

Взето с Протокол № 7 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на  19.01. 2016 год. 

 

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

Общинската комисия по безопасност на движението през 2015 год. - докладва 

Тони Илиева – зам. кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински 

съвет гр.Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 
 

 Приема отчета за работата на Общинската комисия по безопасност на 

движението през 2015 год. 

   

МОТИВИ: С приемането на отчета за работата на Общинската комисия 

по безопасност на движението през 2015 г. се цели осъществяване на контрол и 

повишаване безопасността на движението на територията на община Хисаря 

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

поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското 

имущество на територията на община Хисаря. Подобряване на условията за 

сигурност и безопасност на движението по пътищата и осигуряване на 

безопасността на децата в учебните заведения. 

 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “въздържали се” – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Тони Илиева/ 
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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 

 

           №   58  

 

Взето с Протокол № 7 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на  19.01. 2016 год. 

 

 

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

Правилник за определяне на реда за ползване, стопанисване и управление на 

открит спортен комплекс – Лекоатлетически стадион „Крепост” и игрище за 

баскетбол и волейбол гр. Хисаря, и спортна площадка с. Старосел и Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услугите на територията на община Хисаря, приета с 

Решение № 574/20.01.2011г. изменена и допълнена с Решение № 

18/13.12.2011г., Решение № 59/21.02.2012г., Решение № 176/11.09.2012г., 

Решение №  241/18.12.2012г. , Решение № 462/21.01.2014г. Решение 

№565/22.07.2014г., Решение № 625/16.12.2014г., Решения № 718 и № 719 от 

19.05.2015г., Решение № 23/22.12.2015г. - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 

община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7, т. 8 и ал. 2  ЗМСМА във връзка с чл. 11, 

ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от АПК и представените в 

проекта мотиви, Общински съвет гр. Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема  Правилник за определяне на реда за ползване, стопанисване и 

управление на открит спортен комплекс – Лекоатлетически стадион „Крепост” 

и игрище за баскетбол и волейбол гр. Хисаря, и спортна площадка с.Старосел, 

съгласно Приложение № 1. 

2. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на 

територията на община Хисаря, приета с Решение № 574/20.01.2011г. изменена 
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и допълнена с Решение № 18/13.12.2011г., Решение № 59/21.02.2012г., Решение                        

№ 176/11.09.2012г., Решение №  241/18.12.2012г. , Решение № 462/21.01.2014г. 

Решение №565/22.07.2014г., Решение № 625/16.12.2014г., Решения № 718 и № 

719 от 19.05.2015г., Решение № 23/22.12.2015г.,  съгласно Приложение № 2. 

 

 МОТИВИ: Приемането на Правилник има за цел определяне реда за 

ползване, стопанисване и управление на открит спортен комплекс, поради 

което Общински съвет-Хисаря намира приетото решение за целесъобразно. С 

цел определяне цените за услугите, които ще предоставя Община Хисаря, чрез 

открития спортен комплекс в гр. Хисаря и спортната площадка в с. Старосел за 

2016 година се налага актуализация на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Хисаря, Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно 

 

 

 

 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Тони Илиева/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 

           №  59 

 

Взето с Протокол № 7 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на  19.01. 2016 год. 

 

 

 

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

представител и представяне позицията на Община Хисаря  на насроченото за 

28.01.2016 година заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД 

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

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2  ЗМСМА  и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 

от Закона за водите, Общински съвет гр. Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. ОПРЕДЕЛЯ мандат на Кмета на Община Хисаря инж. Пенка Дойкова за 

заседанията на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Пловдив да бъде до 

прекратяване на пълномощията му като кмет на общината. 

При невъзможност кмета на Община Хисаря да участва в заседанията на 

общото събрание на Асоциацията, на основание чл. 198е, ал. 3 от Закона за 

водите Община Хисаря да бъде представлявана от Зам.кмета г-жа Тони Илиева. 

2.УПЪЛНОМОЩАВА – инж. Пенка Дойкова - Кмет на Община Хисаря, 

представител на общината в Асоциация по ВиК – Пловдив, съгласно Закона за 
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водите, да гласува, по точките от дневния ред, на насроченото за 28.01.2016 г. 

заседание на общото събрание на Асоциацията решения, както следва: 

2. 1. По отношение на приемане на годишния отчет за дейността на 

Асоциация по ВиК – Пловдив за 2015 г.: 

  „Общинският съвет предоставя мандат на инж. Пенка Дойкова, в 

качеството й на представител на общината в Общото събрание на Асоциация по 

ВиК – град Пловдив, за приемане на годишния отчет за дейността на 

Асоциацията за 2015 г. ” 

2.2. По отношение на Допълнителния бизнес план: 

 „Общинският съвет съгласува Допълнителния бизнес план на оператора 

– „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, във връзка с 

удължаване на настоящия регулаторен период до 31.12.2016 г., съгласно 

разпоредбите на § 14, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към 

Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. - ДВ, бр. 103 от 

2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) 

2.3.  По отношение на приемане на решение за препоръчителен размер 

на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията: 

 „Общинският съвет приема препоръчителния размер на вноската на 

държавата в бюджета на Асоциацията за 2016 г. да бъде в размер на 20 000 

/двадесет хиляди/ лв. и съответния размер на вноската на общината, определен 

на база вноската на Държавата и съответното процентно съотношение на 

гласовете.“ 

2.4. По отношение списъците с активи, съставляващи Приложение 1 

към Договора: 

 „Общинският съвет одобрява списъците с активи, публична общинска 

собственост, намиращи се на територията на общината, получени с писмо                     

№ 03-02-320/21.12.2015 г. на МРРБ и упълномощава кмета да подпише 

окончателния протокол за разпределение на собствеността. 

2.5. По отношение Проект на Договор: 

 „Общинският съвет одобрява предоставения с писмо № АВК-02-

12/23.12.2015 г., Проект на Договор за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на 

ВиК услуги на потребителите срещу заплащане между Асоциация по ВиК – 

Пловдив и определения оператор – „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. 

Пловдив и упълномощава Здравко Димитров – председател на Асоциация по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД, гр. Пловдив да подпише одобрения договор от името на Асоциацията. 

 

 

 

 



МОТИВИ: Община Хисаря е член на Асоциацията по ВиК Пловдив. 

Според действащото законодателство Асоциацията по ВиК Пловдив е водещ 

регулаторен орган   за   управление,   планиране  и   изграждане   на   

водоснабдителните канализационни  системи  за  територията  на  област  

Пловдив. Ето защо Общински съвет - Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 

 

 

 

 

 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “въздържали се” – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Тони Илиева/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

           №  60 

 

Взето с Протокол № 7 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на  19.01. 2016 год. 

 

Относно: точка „Единадесета” - Докладна записка относно одобряване 

на Задание за Общ устройствен план /ОУП/ и Опорен план на община Хисаря -

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

 

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

връзка с чл. 125, ал. 6 и ал. 7 от ЗУТ, Общински съвет гр. Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Одобрява изготвеното задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ за изготвяне  на 

проект за Общ устройствен план и Опорен план на община Хисаря. 

2. Разрешава на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ изработването на проект 

за Общ устройствен план /ОУП/ на община Хисаря. 

3. Възлага на Кмета на Община Хисаря да проведе процедура по ЗОП за 

избор на изпълнител за изготвяне на ОУП на община  Хисаря.  
 

МОТИВИ: С цел изработване на Общ устройствен план и Опорен план 

на община Хисаря, спазвайки законовите изисквания, Общински съвет-Хисаря 

намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “въздържали се” – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Тони Илиева/ 
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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 

 

           №  61 

 

Взето с Протокол № 7 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на  19.01. 2016 год. 

 

Относно: точка „Дванадесета” - Докладна записка относно оптимизиране 

кухните и кухненския персонал в детските градини в община Хисаря - докладва 

инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

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

гр.Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Дава съгласие да се предприемат необходимите процедури по 

оптимизиране на кухните в детските градини. 

2. Да се създаде кухня-майка в ОДЗ „Мечо Пух”, отговаряща на всички 

нормативни документи, свързани с хигиената и здравословното хранене на 

децата в яслена група към ОДЗ  и в детските градини. 

 

МОТИВИ: С цел намаляване недостига на средства и справяне с  

финансовото състояние в общинските детски градини както и необходимостта 

от структурни промени, като се оптимизират  кухните към тях чрез създаване 

на кухня-майка в ОДЗ „Мечо Пух”, която да приготвя и храната за останалите 

детски градини в община Хисаря, Общинския съвет намира решението за 

целесъобразно.  

 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “въздържали се” – 4 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:             /Тони Илиева/ 
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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 

 

           №  62 

 

Взето с Протокол № 7 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на  19.01. 2016 год. 

 

 

Относно: точка „Тринадесета” - Докладна записка относно отдаване под 

наем на маломерни имоти от общински поземлен фонд за една стопанска 

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

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2  ЗМСМА  във връзка с чл. 37в, ал. 

10, във връзка с чл. 24а, ал.7   от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, Общински съвет гр. Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд, съгласно 

Приложение № 1 -  „Списък на маломерни  имоти – частна общинска собственост, за 

отдаване под наем за една стопанска година”, които могат да се отдават под наем за 

една  година без търг или конкурс, съгласно разпоредбите на чл. 24а, ал. 7 от Закона 

за собствеността и ползването на земеделските земи, с изключение на имот № 

600 001 – нива, VІ категория 10,018 дка с. Паничери и имот № 025 004, ІV категория 

10,033 дка с. Елешница-Паничери.  

 2. Възлага на Кмета на Община Хисаря да сключи договорите за наем  за 

стопанската 2015/ 2016 година за имотите по точка 1 при цени, както следва: 

Землище Старосел:   Нива  - 10 лв./дка. , Ливада – 11 лв./дка. 

Землище Ново Железаре:  Нива  - 14 лв./дка. 

Землище Паничери:   Нива  - 10 лв./дка. 

Землище Кръстевич:   Нива  - 28 лв./дка. 
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МОТИВИ: Във връзка със задоволяване нуждите на населението, при 

определена наемна цена в размер на средното годишно рентно плащане в 

левове на декар за 2015/2016г.,  Общински съвет-Хисаря счита решението за 

целесъобразно. 

 

 

 
 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Тони Илиева/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

           №  63 

 

Взето с Протокол № 7 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на  19.01. 2016 год. 

 

 

Относно: точка „Четиринадесета” - Докладна записка относно отдаване 

под наем на земи от общински поземлен фонд, участващи в споразумения по 

чл. 37в от ЗСПЗЗ - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2  ЗМСМА  във връзка с чл. 37 и 

чл.37в, от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 
Общински съвет гр. Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Възлага на Кмета на община Хисаря да сключи договори за наем за 

стопанската 2015/2016г. за земи от общинския поземлен фонд, включени в 

споразуменията по чл. 37в от ЗСПЗЗ  по цени, в размера на средното годишно 

рентно плащане за съответното населено място в общината, определени с 

доклад на комисия, назначена със заповед № 11-2982/05.08.2015г на директора 

на Областна дирекция “Земеделие” . 

2. Договорите да се сключат с ползватели на земи участващи в 

споразуменията по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016г., след 

представяне на справка от Общинска служба по земеделие – Хисаря. 

3. Възлага на Кмета на община Хисаря да сключи договори за наем  за 

мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд, при спазване на 

процедурата и законовите изисквания на чл. 37 и от ЗСПЗЗ, съобразно 

действащото законодателство. 
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МОТИВИ: Във връзка със задоволяване нуждите на населението, при 

спазване на действащото законодателство при сключване на договорите за наем 

от Кмета на Община-Хисаря, Общински съвет-Хисаря счита решението за 

целесъобразно. 

 

 

 
 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Тони Илиева/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 

           №  64 

 

Взето с Протокол № 7 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на  19.01. 2016 год. 

 

 

Относно: точка „Петнадесета” - Докладна записка относно учредяване 

безвъзмездно право на строеж на църковното настоятелство на с. Красново в 

общински УПИ ІV-за параклис, кв. 8 по КРП на Красновски бани, за 

строителство на православен параклис, по реда на чл. 37, ал. 6, т. 2 от ЗОС, във 

връзка с чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за вероизповеданията - окладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2  ЗМСМА , чл. 37, ал. 6 т. 2 от 

ЗОС, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закон за вероизповеданията, 
Общински съвет гр. Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. На основание чл. 37, ал.6 т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 2 от 

Закон за вероизповеданията,  Общински съвет Хисаря, учредява на църковното 

настоятелство на село Красново безсрочно и безвъзмездно право на строеж за 

строителство на православен параклис в  УПИ IV – за параклис, квартал 8 по 

КРП на Красновски  бани – частна общинска собственост, съгласно АОС № 

760/28.10.2015г. 

2. На основание чл. 37, ал. 7 от ЗОС, Кметът на общината да издаде 

заповед и сключи договор. 
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 МОТИВИ: Във връзка със задоволяване нуждите на населението, 

Общински съвет-Хисаря счита решението за целесъобразно 

 
 

 

 

 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Тони Илиева/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

           №  65 

 

Взето с Протокол № 7 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на  19.01. 2016 год. 

 

Относно: точка „Шестнадесета” - Докладна записка относно отпускане 

на еднократни парични помощи на социално слаби граждани от бюджета на 

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

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7  от 

ЗМСМА, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

    Р  Е  Ш  И  : 

Отпуска еднократна парична помощ  в размер на 380 (триста и 

осемдесет) лв. на Йорданка Христова Рачева, гр. Хисаря, ул. „Хан Кубрат”№ 4, 

като месечни такси до края на 2016г. за ползване на услугите на Домашен 

социален патронаж. 

 

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 решението за целесъобразно.    

 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “въздържали се” – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:             /Тони Илиева/                                               
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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 

 

           №  66 

 

Взето с Протокол № 7 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на  19.01. 2016 год. 

 

 

 

Относно: точка „Седемнадесета” - Докладна записка относно приемане 

на бюджета и инвестиционната програма на община Хисаря за 2016 год. - 

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

 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2, 5, 6, 10 и ал. 2 във връзка с чл. 52, ал. 1 

от ЗМСМА и чл. 94, ал. 2 и ал. 3  и чл. 39 от Закона за публичните финанси, 

във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 год. , ПМС № 380/29.12.2015 г.  

за изпълнение на ЗДБРБ за 2016 година и Наредбата за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 

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

общинския бюджет на община Хисаря, Общински съвет гр.Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Приема бюджета на Община Хисаря в размер на 9 534 797 лв. за 2016 

година, както следва: 

1.1. По приходите в размер на 9 534 797  лв., съгласно Приложение №  1, в т.ч.: 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на  4 362 030  

в т.ч.: 

1.1.1.1 Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 

3 544 846   лв. 
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1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на 

делегирани държавни дейности в размер на 0 лв. 

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

лв. 

1.1.1.4. Финансиране „минус” – 5 304  лв., съгласно Приложение № 7. 

1.1.1.5. Преходен остатък от 2015 година в размер на 781 474 лв., съгласно 

Приложения № 5. 

1.1.1.6. Временен безлихвен заем в размер на 41 014 лв. (в училищата – 

16 937 лв. и общинска администрация – 24 077 лв.).  

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 5 172 767, в т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 980 000 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 3 346 710 лв.в т.ч.  

          1.1.2.2.1 Собствени приходи на звената на делегиран бюджет 

(Археологически музей) в размер на 49 000 лв. 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 880 100  лв., в т.ч.: 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 548 600 лв. 

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 

39 900  лв. 

  1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в 

размер на 291 600  лв., в т.ч.: 

1.1.2.4. Предоставени трансфери в размер на „минус” – 182 280  лв.  

1.1.2.5. Трансфери между бюджетни и сметките за средства от ЕС в размер 

на „минус” 106 472 лв. (§ 62-01 Получени трансфери в размер на   0 лв и 

§ 62-02 Предоставени трансфери в размер на „минус” – 106 472 лв.). 

1.1.2.6. Временни безлихвени заеми в размер на  143 696  лв. 

1.1.2.7. Получени дългосрочни заеми в размер на 700 000 лв. 

1.1.2.8. Финансиране (погашения по заеми от фонд „ФЛАГ) „минус” – 723 

212  лв., съгласно Приложение № 8 (§ 83 – 82 Погашения по дългосрочни 

заеми в размер на „минус” – 723 212 лв.). 

1.1.2.9. Преходен остатък от 2015 година в размер на 134 225 лв., съгласно 

Приложение № 6. 

1.2. По разходите в размер на 9 534 797 лв., разпределени по функции, 

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

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 4 362 030  лв., в т.ч. 

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

Приложение № 2  

1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи 

и от изравнителната субсидия на делегираните от държавата дейности в 

размер на 518 072   лв. съгласно Приложения № 4. 

1.2.3. За местни дейности в размер на 4 654 695 лв., в т.ч. резерв за 

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

Приложение № 3. 



2. Приема програма за капиталовите разходи  за 2016  г. (поименен списък по 

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

№ 9 и Приложение № 9а. 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови 

разходи в размер на 291 600 лв., съгласно колона „Предоставени средства 

от Държавния бюджет” на Приложение №  9, колона 8. 

2.2 Приема разчет на разходите за ремонтна програма на Общината, 

съгласно Приложение № 10. 

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

от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 

11 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2016 г., без звената, които 

прилагат системата на делегирани бюджети и определя: 

3.1  Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност 

„Общинска администрация”, „Общинска администрация” – дофинансиране, 

съгласно Приложение № 12. 

3.2  Разпределението на плановите разходи за заплати за 2016 г., съгласно 

Приложение № 12. 

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

 4.1. Членски внос – 10 500  лв. 

 4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет в размер на 9 000 

лв.; 

 4.3 . Субсидии за читалища в размер на 184 080  лв. 

     4.4 Прояви от общоградски, национален и международен характер по 

утвърдени програми от Общинския съвет, както следва: 

  4.4.1 Културна програма в размер на 60 000 лв., от които 4 хил. лв. резерв, 

който да се предостави при необходимост след решение на ОбС на 

Националния младежки конкурс за популярна песен „Петнадесет лалета” 

и Балканския шампионат по фолклор „Евро фолк – Жива вода 2016 год.”. 
     4.4.2 Спортна програма в размер на 23 000 лв.  

 4.5. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия 

по предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 4.1- 4.4 

5. Приема следните лимити за разходи: 

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

заетите по трудови правоотношения. 

5.2.Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 

3 000  лв. 

5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на Общински съвет  

в размер на 2 000 лв. 

5.4. Разходи за представителни цели на кметовете на кметства и кметските 

наместници по населени места в общ размер на 2 200 лв., разпределени 

съгласно Приложение № 13. 



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

транспортни разноски в размер на 80 % от действително извършените 

разходи. 

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

Приложение № 14. 

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз съгласно Приложения  № 15. 

8. Утвърждава плановите трансфери за съфинансиране на проекти по 

програми на Европейския съюз  съгласно Приложение № 15 

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с 

показатели за 2016 г. и прогнозни показатели за периода 2017 г. и 2018 г., по 

приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения, 

финансирането и разходите, съгласно Приложение №  16. 

10. Определя  разпоредители с бюджет от по – ниска степен по бюджета на 

община Хисаря (второстепенните разпоредители): 

10.1. Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити през 2016 

г.,съгласно т. 1 от Приложение № 17. 

10.2 Второстепенни разпоредители на делегиран бюджет през 2016 г., 

съгласно т. 2 от Приложение № 17. 

10.3 Утвърждава разходите, приходите и числеността на щатния персонал на 

Общинско предприятие „Общинско горско стопанство – гр. Хисаря”, 

съгласно Приложение № 24.  

11 Приема бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с 

делегиран бюджет, съгласно Приложения № 18, 19, 20, 21, 22, 23. 

11.1 Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити – СОУ „Хр. 

Смирненски” – гр. Хисаря, ОУ „Васил Левски” – гр. Хисаря, ОУ „Кл. 

Охридски” – гр. Хисаря, ОУ „Хр. Ботев” – с. Паничери, ОУ „Хр. Ботев” с. 

Красново, „Археологически музей” гр. Хисаря, прилагат системата на 

делегиран бюджет, която дава право на Директора: 

11.1.1 Самостоятелно да се разпорежда с утвърдените по бюджета средства. 

11.1.2 Да извършва компенсирани промени на утвърдените с бюджета му 

разходи. 

11.1.3 Да определя индивидуалните възнаграждения на служителите и 

работниците в рамките на утвърдената численост. 

11.2 Дава право на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, 

работещи по системата на делегирани бюджети, да реализират собствени 

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

11.3 Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, работещи по 

системата на делегирани бюджети, уведомяват ежемесечно първостепенния 

разпоредител за направените през месеца вътрешни компенсирани промени и 

получените трансфери от други бюджети.  

12. Определя максимален размер на дълга, както следва: 



11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2016 година в размер 

на 681 000  лв. 

11.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2016 г. в 

размер на 851 250 лв.  

11.3. Максимален размер на общинския дълг към края на 2016  година в 

размер на 4 139 806 лв., съгласно Приложения № 8,25,26,27,28,29,30,31,32 

11.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2016 г. се 

определят в размер на 681 000 лева. 

13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които 

могат да бъдат натрупани през 2016 година по бюджета на общината, като 

наличните към края на годината задължения за разходи не могат да 

надвишават 5 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за 

последните четири години, като ограничението не се прилага за задължения 

за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения, съгласно чл.94, 

ал.3, т.1 от ЗПФ 

14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат 

да бъдат поети през 2016 година, като наличните към края на годината поети 

ангажименти за разходи не могат да надвишават 30 на сто от 

средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, 

като ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за 

сметка на помощи и дарения, съгласно чл. 94, ал. 3, т. 2 от ЗПФ  

15. Определя размера на просрочените задължения от 2015 година, които ще 

бъдат разплатени от бюджета за 2016 година в размер на 452 659 лв., 

Приложение № 34. 

16. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да 

бъдат събрани през 2016 година в размер на 38 886 лв. 

17. Оправомощава Кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

17.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените 

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

дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават 

стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени 

задължения в съответната делегирана дейност; 

17.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките 

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

разходите. 

18. Възлага на Кмета:  

18.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска 

степен - второстепенни разпоредители, определени с Приложение № 17, т.1; 

18.2. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска 

степен  второстепенни разпоредители с бюджет определени с Приложение 

№17, т.1; 

18.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 

утвърди разпределението. 



18.4. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния 

темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага 

конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или 

трайно намаляване на бюджетните разходи. 

18.5. Да включва информация по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети 

и обяснителните записки към тях. 

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

съюз по отделните общински проекти, в съответствие  с изисквания на 

съответния Управляващ орган и на МФ. 

19. Упълномощава Кмета да предоставя временни безлихвени заеми от 

временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства 

от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със 

средства от Европейския съюз и по други международни програми, 

включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския 

бюджет. 

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

срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата 

програма, но не по-късно от края на 2016 година. 

 19.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно 

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

126 от ЗПФ. 

     19.3 При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се 

спазват изискванията по чл.104, ал.1, т.4, от ЗПФ 

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

предоставяне на временни безлихвени заеми, Кметът на общината внася 

предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет. 

20. Упълномощава Кмета: 

     20.1.  Да ползва временно свободните средства по бюджетна на общината за 

текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други 

плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на 

делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на 

местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по 

ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината. 

   20.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти 

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

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

други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение 

на общинския план за развитие. 

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

финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, 

съгласно Приложение № 33. 

 



МОТИВИ: Във връзка с основните принципни насоки на МФ по 

съставянето на бюджета на община Хисаря за 2016 г., Общинският съвет 

намира решението за целесъобразно и законосъобразно, в изпълнение на 

разпоредите на ЗПФ относно съставянето, приемането, изпълнението и 

отчитането бюджета на общината. 

 
 

 

 

 

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

Присъствали – 17     - “против” – няма 

Гласували – 17     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Гатьо Султанов 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:              

                                                             /Тони Илиева/ 
 


