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                        Общинска администрация 

ХИСАРЯ 
 

гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ № 14, тел.: 0337/62180, е-mail:contacts@hisarya.bg; 

web: http://hisar.bg 

 

 

 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА  

Н А   

ОБЩИНА ХИСАРЯ  

 

З А У П Р А В Л Е Н И Е  И  

Р АЗ П О Р Е Ж Д АН Е  С О Б Щ И Н С К А 

О Б СТ В Е Н О СТ  

З А 2 0 2 1  г .  

 

Цел на документа: Изпълнение на нормативното изискване на чл. 8, ал. 9 от 

Закона за общинската собственост 

Тематика на документа: Годишна програма 

Обем на документа:             7  страници  

Документът е изготвен:   януари, 2021 година 

Документът е приет:  Решение № 277, протокол №17/19.01.2021г.. на ОбС            

Хисаря 

  

Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост се 

разработва и приема от Общински съвет град Хисаря в съответствие с разпоредбите на чл.8, 

ал.9 от Закона за общинската собственост (ЗОС). 

Настоящата програма е отворена и може да бъде актуализирана през настоящата 

2021 година, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет 

http://hisar.bg/
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 

 

І. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 

придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост. 

І.1. Прогноза за очакваните приходи през 2021 година, свързани с управлението и 

разпореждането с имоти – общинска собственост 

І.1.1. Приходи от наеми 

І.1.1. Приходи от наеми 

І.1.3. Приходи от общински  концесии 

І.2. Необходими разходи през 2021 г. свързани с управлението и разпореждането с 

имоти – общинска собственост 

 

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. 

ІІ.1. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 

предоставяне под наем: 

ІІ.1.1.Имоти в регулация 

ІІ.1.2. Земеделски земя  

ІІ.2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за   продажба 

II.2.1. Имоти в регулация – УПИ и ПИ 

II.2.2 Земеделски земи. 

II.2.3. Продажба на ДМА – машини и съоръжения 

II.3. Имоти, върху които общината има намерение да учреди вещни права 

 

ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна 

срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида 

на имотите, които общината желае да получи в замяна. 

 

ІV. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в 

собственост и способите за тяхното придобиване. 

 

V. Обекти, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти.  

 

VІ. Общински обекти от първостепенно значение. 
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І. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 

придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост.  

 

І.1. Прогноза за очакваните приходи през 2021 година, свързани с управлението и 

разпореждането с имоти – общинска собственост 

 

І.1.1. Приходи от наеми  

Реализираните приходи от наеми през 2020 г. са  413 613 лева в това число: 

Наем имущество –                                                         32 852 лв. 

Наем земя           –                                                          380 761 лв. 

 

Прогноза за очакваните приходи от наеми през 2021 г.   

Наем имущество -            35 000.00 лв. 

Наем земя   -          380 000.00 лв. 

Общо:                                    415 000.00 лв. 

 

І.1.2. Приходи от продажби 

Реализираните приходи от продажби през 2020 г. са  83 478 лв. в това число: 

Приходи от продажба на земя                                              36 928 лв.  

Приходи от продажба на сгради                                            46 550 лв. 

 

Прогноза за очакваните приходи от продажби  през 2021 г. 

Приходи от продажба на ДМА                        15 000 лв. 

Приходи от продажба на земя                                        100 000 лв.  

Общо:                        115 000 лв. 

 

І.1.3. Приходи от общински  концесии 

- общинска концесия: Особено право на ползване върху минерална вода от сондажи № 

2 и № 4 от находище “Старо Железаре” с. Старо Железаре, община Хисаря, област Пловдив, 

обекти публична общинска собственост по чл.2 ал.1 т.2 от ЗОС и чл.19 т.3 от Закона за водите, 

включително и върху минералните водоизточници, заедно с прилежащата им 

инфраструктура, предоставена на концесионера  “Хисар - Милениум” ООД.  

Приходи от концесията през 2020 г.                         34 907 лева  

Очаквани приходи през 2021 г.                                         40 000 лева. 

 

І.2. Необходими разходи през 2021 г. свързани с управлението и разпореждането с 

имоти – общинска собственост. 

І.2.1.За технически дейности /скици, удостоверения,  изготвяне на ПУП, обединяване, 

разделяне на имоти, др./                                                                       -    5 000 лв. 

І.2.2. За обяви в национални и регионални вестници     -     3 000 лв. 

І.2.3. Изготвяне на  оценки от лицензирани оценители     -     3 000 лв. 

всичко разходи              11 000 лв. 

 

 

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 
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партньорство или за предоставяне на концесия; 

 

ІІ.1. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 

предоставяне под наем: 

 

 

ІІ.1.1.Имоти в регулация 

 

описание на обекта населено място площ/кв. м дейност 

Двуетажна сграда   в УПИ VІ – здравен дом 

кв.13 

с. Михилци 65.00 за лекарски 

кабинети 

Стопанска сграда / обор в УПИ VІІ-1037, 

кв.102 по КРП на с. Старосел /бивш бикарник/ 

с. Старосел 143.00 склад 

Техническа работилница и гараж  в УПИ I-

стоп. двор кв. 103 по КРП на с. Старосел 

с. Старосел 260.00 за офиси 

Две помещения от едноетажна масивна сграда 

– ПИ 379, кв.49 

с. Красново 58.00 за офиси 

самостоятелен обект  на първи партерен етаж 

от двуетажна сграда в УПИ VI – кметство, 

поща и културен дом, кв. 24  

с. Красново 82.00 за кафене 

 

 

ІІ.1.2. Земеделски земи 

 

 

№ Землище Имот № НТП Площ/дка. 

1. Село Михилци 48564.170.128 нива 5.773 

2. Село Михилци 48564.158.2 нива 4.399 

3. Село Михилци 48564.158.25 нива 13.428 

4. Село Михилци 48564.158.26 нива 6.766 

5. Село Михилци 48564.143.10 нива 6.312 

6. Село Михилци 48564.143.12 нива 10.724 

7. Село Михилци 48564.170.128 нива 5.733 

8. Село Михилци 48564.198.4 нива 12.216 

9. Село Михилци 48564.162.16 нива 14.865 

10. Село Михилци 48564.163.2 нива 6.732 

11. Село Михилци 48564.163.4 нива 5.692 

12. Село Михилци 48564.163.5 нива 3.981 

13. Село Михилци 48564.11.2 нива 18.804 

 

ІІ.2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за   

продажба. 

 

В Програмата за управлението и разпореждането с имоти общинска собственост за 

2021 г. са включени имоти от Програми за управление и разпореждане с общински имоти от 

предходни години, за които Общински съвет Хисаря е взел решение за продажба, провеждани 

са публични търгове, на които не са се явили желаещи за участие и поради това няма 

реализирани сделки за тях, както и нови имоти към които е проявен интерес за закупуване. 
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ІІ.2.1.Имоти в регулация 

 

№  Описание на имота Местонахождение Площ/кв.м. 

1 УПИ ІV-4052, кв.112 по КРП на  

гр. Хисаря  

Гр. Хисаря, Арх. Резерват, 

ул. Тодор Марков 

/срещу бивш жел. магазин/ 

 

835.00 

2 УПИ ІV-951, кв.110 по КРП на  

гр. Хисаря  

гр. Хисаря – арх. Резерват 

бивш къмпинг 

Славеев дол 

6 049.00 

 

3 УПИ І- тр. дом на БПС, кв.1-а по КРП 

на гр. Хисаря 

гр. Хисаря, ул. Гео Милев 

до ваканционно селище 

 

5 230.00 

4 Масивна сграда  от 215 кв.м.  и  

Масивна сграда на 2 и 3 етажа     

от 225 кв.м, застроени в УПИ XI - 659, 

пр. дейност и общ. обслужване, кв. 5 по 

КРП на гр. Хисаря  

гр. Хисаря 

ул. Гео Милев 4 

( бивше ЕООД Крепост, - 

шивалня и административна 

сграда) 

1700 .00 

5 ПИ 1591, кв.70 по КРП на 

 гр. Хисаря 

гр. Хисаря, 

кв. Момина баня 

827.00 

6 УПИ XIV-2514, кв. 27 по КРП  

на гр. Хисаря 

гр. Хисаря, кв. Веригово 

Славина могила 

560.00 

7 УПИ V-2514, кв.27 по КРП на  

гр. Хисаря 

гр. Хисаря, кв. Веригово 

Славина могила 

340.00 

8 УПИ XIII- 2731, общ. обслужване 

 кв.40 по КРП на гр. Хисаря 

гр. Хисаря, кв. Веригово 

ул. Априлци 

663.00 

9 УПИ ХVII-бензиностанция,  

кв.43-42-44 по КРП на село Старо 

Железаре 

село Старо Железаре 1780.00 

10 УПИ II-506. кв.1 по КРП на  

село Паничери  

село Паничери 

до здравна служба 

 

1 218.00 

11 Поземлен имот № 45, кв.9 по КРП на 

 село Мало Крушево 

село Мало Крушево  

1350.00 

12 УПИ II- складова база, кв.24 по КРП на 

село Кръстевич 

село Кръстевич 1 900.00 

13 ПИ № 123, кв.2 по КРП на 

Красновски бани 

село Красново 

Красновски бани 

1 600.00 

14 УПИ VIII – СНС, кв.54 по КРП на  

село Старосел 

село Старосел 460.00 

15 УПИ IХ – СНС, кв.54 по КРП на  

село Старосел 

село Старосел 527.00 

16 УПИ Х – СНС, кв.54 по КРП на  

село Старосел 

село Старосел 528.00 

17 УПИ ХVI – бензиностанция, кв.54 по 

КРП на село Старосел 

село Старосел 1022.00 

18 УПИ I- жилищно застрояване, кв.5а 

по КРП на село Беловица  

село Беловица 10 240.00 
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19 УПИ I- жилищно застрояване, кв.5 

по КРП на село Беловица  

село Беловица 10 300.00 

20 УПИ I- жилищно застрояване, кв.6 

по КРП на село Беловица  

село Беловица 14 470.00 

21 УПИ I-361 жил стр. кв.29 по КРП на 

село Мътеница 

село Мътеница 3 798.00 

22 УПИ III-362 жил стр. кв.29 по КРП на 

село Мътеница 

село Мътеница 11 466.00 

23 УПИ IV-363 жил стр. кв.29 по КРП на 

село Мътеница 

село Мътеница 9 146.00 

24 УПИ IV-357 жил стр. кв.26 по КРП на 

село Мътеница 

село Мътеница 840.00 

25 УПИ VI-360 жил стр. кв.26 по КРП на 

село Мътеница 

село Мътеница 1 894.00 

26 УПИ ХI – общински кв. 97 по КРП на 

село Паничери 

село Паничери 780.00 

27 УПИ ХIII – общински кв. 97 по КРП на  

село Паничери 

село Паничери 873.00 

28 УПИ ХIV – общински кв. 97 по КРП на 

с. село Паничери 

село Паничери 1011.00 

29 УПИ ХV – общински. Кв. 97 по КРП на 

с. село Паничери 

село Паничери 720.00 

30 ПИ 3120, кв. 25 по КРП на гр. Хисаря, 

квартал Миромир и застроена в него 

паянтова сграда с площ от 32 кв.м. 

гр. Хисаря,  

квартал Миромир 

196.00 

 

ІІ.2.2. Земеделски земи и други извън регулация 

 

№ Землище Имот № НТП Площ/дка. 

1 Село Мътеница 49624.29.21 нива 1.546 

2 Село Паничери 

м. Пясъка 

55378.141.4 нива 0.829 

3 Град Хисаря 

м. БАНЧЕТО - 04 

77270.184.14 

77270.184.647 

за друг вид застрояване 

сграда - баня 

0.846 

0.164 

4 Град Хисаря 77270.3.908 изоставена орна земя 0.977 

5 Град Хисаря 77270.83.1 овощна градина 29.675 

6 Град Хисаря 77270.85.1 нива 39.509 

7 Град Хисаря 77270.89.3 нива 26.967  

8 Град Хисаря 77270.99.2 нива 10.251 

9 Град Хисаря 77270.86.1 нива 99.294 

10 Село Михилци 48564.11.3 нива 44.995 

11 Село Беловица 03589.56.102 нива 11.198 

12 Село Старосел 69016.353.69 нива 345.320 

13 Село Ново Железаре 52088.86.102 нива 493.870 

14 Село Черничево 81030.213.1 нива 16.810 

15 Село Черничево 81030.212.29 нива 12.577 

16 Село Черничево 81030.110.6 нива 44.645 
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17 Село Черничево 81030.16.1 нива 31.263 

17 Село Черничево 81030.301.39 нива 3.115 

 

 

ІІ.2.3. Продажби на ДМА – машини и съоръжения 

Продажба и демонтаж  на 3 броя метални конструкции от двуетажни вили, монтирани 

в УПИ  I - парк, минерална баня и техническа  инфраструктура, кв. 3 по КРП на с. Красново, 

Красновски бани  

 

ІІ.3. Имоти, върху които общината има намерение да учреди вещни права: 

През 2021 г. Община Хисаря няма намерение да предлага имоти – общинска 

собственост за учредявне вещни права на граждани или  юридически лица. 

При постъпване до кмета на общината на предложения за учредявне вещни права на 

граждани или  юридически лица, същите ще се процедират по реда на чл. 37 и 38 от Закона за 

общинската собственост. 

 

ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна 

срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида 

на имотите, които общината желае да получи в замяна. 

През 2021 г. Община Хисаря няма намерение да предлага имоти – общинска 

собственост за замяна срещу имоти на граждани или  юридически лица. 

При постъпване до кмета на общината на предложения за замяна на имот – общинска 

собственост със собствен имот или вещни права на граждани или юридически лица, същите 

ще се процедират по реда на чл. 40 от Закона за общинската собственост. 

 

ІV. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в 

собственост  и способите за тяхното придобиване. 

1. За разширяване на гробищен парк в с. Мало Крушево, Община Хисаря да 

закупи по пазарни цени и придобие собственост върху имот № 017016, с начин на трайно 

ползване – нива, V /пета/ категория, площ 1.700 / един декар и седемстотин кв.м./, местност 

„Долната солана”, землище с. Мало Крушево, ЕКНМ 46752, при граници и съседи: имот 

№017165 – полски път, имот № 017017 – нива на Стоян Личев Петров, имот № 017025 – нива 

на н-ци на Лулчо Атанасов Лулчев, имот № 017163 – полски път, собственост на наследници 

на Нончо Гилев Георгиев. 

 2. За разширение на гробищен парк квартал Веригово Община Хисаря да закупи 

по пазарни цени и придобие собственост върху имот № 054378, с начин на трайно ползване – 

нива, VI /пета/ категория, площ 0.340 /триста и четиридесет/ кв.м., местност „Исаците -3”, 

землище Хисаря, ЕКНМ 77270, собственост на наследници на Станьо Димитров Иванов -

Амешев. 

 3.  За доизграждането  на обект: „Път III - 642, Калояново – Хисаря от км. 15 + 

650 до км. 17 + 192 – надлез и пътна връзка” община Хисаря да закупи по пазарни цени и 

придобие собственост върху имот № 048113, нтп – лозе, площ 2.064 дка. землище с. Старо 

Железаре, собственост на „Аржил” АД. 

 

V. Обекти, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти.  

През 2021 г. в Община Хисаря  не се предвиждат обекти, за изграждане за които е 

необходимо отчуждаване на частни имоти. 
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VІ. Общински обекти  от първостепенно значение. 

 

1. Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в община Хисаря; 

2. Рехабилитация и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в Община 

Хисаря; 

2.1. Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа и съоръжения в с. 

Красново; 

2.2. Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Старосел; 

3. Реконструкция улично осветление; 

4. Обновяване на паркове гр. Хисаря; 

5. Компостираща инсталация за зелени отпадъци; 

6. Благоустрояване и ремонт на улична мрежа гр. Хисаря и селата; 

7. Изграждане на спортни площадки и съоръжения в с. Паничери, с. Старосел и с. 

Красново. Реконструкция и модернизация на спортен комплекс „Крепост” в гр. 

Хисаря;  

8. Изграждане на допълнително водоснабдяване на с. Кръстевич от сондажен 

кладенец; 

9. Канализационна мрежа за битови и дъждовни отпадъчни води и ПСОВ на село 

Красново и Красновски бани; 

10. Битова и дъждовна канализация на с. Старосел и ПСОВ; 

11. Битова и дъждовна канализация на с. Паничери и ПСОВ; 

12. Реконструкция и рехабилитация на  път, свързващ общински път PDV- 1365 

община Хисаря с общински път SFO 3360 / III 606 – Копривщица – Старосел – м. 

Барикадите/ , община Копривщица; 

13. Реконструкция и модернизация на баня „Момина баня” – стара; 

14. Ремонт на читалищна сграда град Хисаря, квартал Веригово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


