
 

     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     

 

           №  710   

 

Взето с Протокол № 76 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 04.02.2019 год. 

 

 

Относно: точка „Първа“ - Докладна записка относно: Отпускане на  

временен безлихвен заем от бюджета на Община Хисаря на „Медицински 

център I - Хисар“ ЕООД за изплащане на трудовите възнаграждения към 

служителите в Центъра  и заплащане на  финансови задължения към 

доставчиците на консумативи и услуги - докладва Ива Вълчева – председател 

на Общинския съвет. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2от ЗМСМА, предвид изложеното 

в  докладна за финансовото състояние на „Медицински център I - Хисар“ 

ЕООД от проф. д-р Петър Христов Петров, временно изпълняващ 

длъжността Управител на „Медицински център I - Хисар“ ЕООД, с 

поименно гласуване, Общински съвет Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Отпуска на  „Медицински център I - Хисар“ ЕООД с ЕИК 115515046 , 

временен безлихвен заем от бюджета на Община Хисаря в размер на 20 000 

(двадесет хиляди) лева, при следните условия: 

1.1. Предназначение на заема - за изплащане на трудови възнаграждения 

към служителите в Центъра  и заплащане на  финансови задължения към 

доставчици на консумативи и услуги 
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 1.2.Срок за издължаване на заема - 30.08.2019 г. 

1.3. Начин на погасяване на заема – 50%  до 30.06.2019 г. и 50% до 

30.08.2019 г. 

 

МОТИВИ: В Общински съвет Хисаря  е постъпила Докладна за 

финансовото състояние на „Медицински център I – Хисар“ ЕООД с ЕИК 

115515046  от проф.д-р Петър Христов Петров, временно изпълняващ 

длъжността Управител на „Медицински център I - Хисар“ ЕООД  с  ЕИК 

115515046 с мотиви относно  спешна необходимост от  предоставяне на 

безлихвен заем в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ лева  за изплащане на 

трудови възнаграждения към служителите в Центъра  и заплащане на  

финансови задължения към доставчици на консумативи и услуги. 

 

 

 

  

 

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

Присъствали - 16      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     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     

 

           №  711    

 

Взето с Протокол № 76 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 04.02.2019 год. 

 

 

 

Относно: точка „Втора“ - Докладна записка относно: Приемане на 

Културна програма за 2019 г. (Раздадена за заседанието на 22.01.2019 г.) - 

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

 

 

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

гласуване, Общински съвет Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема Календар на културните събития в Община Хисаря за 2019 г.с 

направените допълнения от Кмета на община Хисаря. 

2. Приема сумата от 77 700 лв.  лв. за финансиране на Календара на 

културните събития в Община Хисаря за 2019 г. 

 

МОТИВИ:  С приемането на проекта на Културния календар на община 

Хисаря за 2019 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 2019 година с цел прозрачно и 
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ефективно управление на публичните финанси в областта на културата, 

Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

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

Присъствали - 16      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     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     

 

           №  712    

 

Взето с Протокол № 76 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 04.02.2019 год. 

 

 

Относно: точка „Трета“ - Докладна записка относно: Приемане на 

бюджета на община Хисаря за 2019 год. (Раздадена за заседанието на 

22.01.2019 г.) - 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, чл. 94, ал. 2, ал. 3,  ал. 4  и чл. 39 от Закона за публичните 

финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 година, ПМС № 

344/21.12.2018 г.  за изпълнение на ЗДБРБ за 2019 година и Наредбата за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение 

и отчитане на общинския бюджет на община Хисаря и направените 

корекции от Кмета на Общината, с поименно гласуване, Общински съвет  

Хисаря 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема бюджета на Община Хисаря в размер на  10 185 739 лв. за 

2019 година, както следва: 

1.1. По приходите в размер на 10 185 739  лв., съгласно Приложение №  1 , в 

т.ч.: 

  1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на  5 901 

108  в т.ч.: 

1.1.1.1 Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 

5 155 171   лв. 

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на 
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делегирани държавни дейности в размер на 0 лв. 

1.1.1.3 Възстановени транфери в ЦБ „минус” – 599 лв. 

1.1.1.4.Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 0  лв 

1.1.1.5. Финансиране - събрани средства и извършени плащания от/за 

сметки за средства от Европейския съюз (+/-) „минус” – 8 526  лв., съгласно 

Приложение № 7 

1.1.1.6. Преходен остатък от 2018 година в размер на 755 062 лв.,съгласно 

Приложения № 5 

1.1.1.7. Временен безлихвен заем в размер на 0,00  лв.  

  1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 4 284 631 , в т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 084 000 лв. 

  1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 822 234  лв.в т.ч.  

  1.1.2.2.1 Собствени приходи на звената на делегиран бюджет 

(Археологически музей) в размер на 111 200 лв. 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 131 900  лв., в т.ч.: 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 718 400  лв. 

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 

43 400 лв. 

  1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в 

размер на 370 100  лв., в т.ч.: 

1.1.2.3.4 Възсановени транфери в ЦБ „минус” 0,00 лв. 

    1.1.2.4. Предоставени трансфери в размер на „минус” – 243 844  лв.  

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

размер на 0,00 лв. (§ 62-01 Получени трансфери в размер на   0 лв и § 62-

02 Предоставени трансфери в размер на – 0,00 лв.) 

1.1.2.6. Временни безлихвени заеми в размер на  11 106  лв. 

1.1.2.7. Предоставени средства по възмездна помощ в размер на „минус” 

11 351 лв. 

1.1.2.8. Възстановени суми по възмездна финансова помощ в размер на 

22 702 лв. 

1.1.2.9. Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства в 

размер на „минус”  133 840 лв. 

1.1.2.10. Получени дългосрочни заеми в размер на ……0…… лв. 

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

610 140   лв., съгласно Приложение № 8 (§ 83 – 82 Погашения по 

дългосрочни заеми в размер на „минус” – 610 140  лв.) 

1.1.2.12. Преходен остатък от 2018 год. в размер на 211 864 лв.,съгласно 

Приложение № 6 

1.2. По разходите в размер на 10 185 739 лв., разпределени по функции, 

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

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 5 901 108  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 539 704 лв. съгласно Приложения № 4 

1.2.3. За местни дейности в размер на 3 744 927 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 2019  г. (поименен 

списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране),  съгласно 

Приложение № 9.  

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в 

размер на 370 100 лв., съгласно колона „Предоставени средства от 

Държавния бюджет” на Приложение №  9, колона 3 

2.2 Приема разчет на разходите за ремонтна програма на общината, съгласно 

Приложение № 9а; 

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

продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 10 

  3. Утвърждава разходите за заплати през 2019 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 № 11, колона № 2 

      3.2  Разпределението на плановите разходи за заплати за 2019 г., съгласно 

Приложение № 11, колона № 3 

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

 4.1. Членски внос – 7 490  лв.  

 4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет: 

  4.2.1 Помощи за социално слаби граждани  в размер на 6 000 лв.; 

  4.2.2. Помощи за погребения в размер на 2 000 лв.; 

  4.2.3. Средства за подпомагане на деца, родени през 2019г. в размер на 

8 000 лв. 

  4.3 . Субсидии за читалища в размер на 256 230  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 77 700 лв.  

     4.4.2 Спортна програма в размер на 21 115 лв.  

     4.5. Утвърждава информация за план – сметката по чл.66 от ЗМДТ за 2019 г., 

съгласно Приложение № 31. 

     4.6. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по 

предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.4.1- 4.4.2 

     5. Приема следните лимити за разходи: 

5.1 СБКО в размер на 3 % (до 3 на сто) върху плановите средства за работна 

заплата на заетите по трудови правоотношения. 

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



2 800 лв. 

5.3 Разходи за представителни цели на Председателя на Общински съвет  в 

размер на 2000.00  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 № 12 

     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 № 13 

 7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз съгласно Приложения  № 14 

 8. Утвърждава плановите трансфери за съфинансиране на проекти по 

програми на Европейския съюз, съгласно Приложения № 14 

 9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с 

показатели за 2019 г. и прогнозни показатели за периода 2020 г. и 2021 г., по 

приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения, 

финансирането и разходите, съгласно Приложение №  15 

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

на община Хисаря (второстепенните разпоредители), както следва: 

     10.1 Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити през 2019 

г.,съгласно т.1 от Приложение № 16 

     10.2 Второстепенни разпоредители на делегиран бюджет през 2019 г., 

съгласно т.2 от Приложение № 16 

     10.3 Утвърждава разходите, приходите и числеността на щатния персонал на 

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

Приложение № 23  

 11 Приема бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с 

делегиран бюджет, съгласно Приложения № 17,18,19,20,21,22; 

    11.1 Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити – СУ „Христо 

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

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



 

    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: 

12.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2019 година в размер на 

…0…….  лв. 

12.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2019 г. в 

размер на ……0…… лв.  

12.3. Максимален размер на общинския дълг към края на 2019  година в 

размер на 2 192 229.73, съгласно Приложения № 8,8а,24,25,26,27,28,29; 

12.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2019 г. се 

определят в размер на ………0…… лева. 

 13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, 

които могат да бъдат натрупани през 2019 година по бюджета на общината, 

като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да 

надвишават 15 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 2019 година, като наличните към края на годината 

поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 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 2018 година, 

които ще бъдат разплатени от бюджета за 2019 година в размер на 24 925 лв., 

Приложение № 30. 

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

бъдат събрани през 2019 година в размер на 42 970.95 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 № 16, т.1; 

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

второстепенни разпоредители с бюджет определени с Приложение №16, т.1; 

18.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението. 

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

и обяснителните записки към тях. 

18.5. 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 2019 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 № 32 

 

МОТИВИ: Във връзка с основните принципни насоки на МФ по 

съставянето на бюджета на община Хисаря за 2019 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” - 13  

Присъствали - 16      - “против” – 3 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

 


