
 

 

                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624 

е-mail:council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web:http://hisar.bg 

               П р е п и с ! 

Р Е Ш Е НИЕ 

№ 295 

 

        Взето с Протокол № 18 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 16.02.2021 год. 

 

         Относно: точка „Първа“ - Докладна записка относно: Отчет за работата 

на комисията по предотвратяване на противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните за 2020г. - докладва: Милена Балямска -  Зам. - 

кмет на община Хисаря и Председател на местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 

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

Хисаря: 

                                                            Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема отчета за работата на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2020 година. 

 

 

МОТИВИ: С приемането на отчета за работата на Местната комисия за борба 

срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2020 

год. се извърши проверка на броя на противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните на територията на община Хисаря и мерките, 

които се взимат за ограничаване на престъпната деятелност. Общински съвет 

Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 17     - „против“ – няма 

Гласували – 17                   - „въздържали се“ – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ,  ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов     

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКО         

ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                      /Петко Петров/  

mailto:contacts@hisarya.bg
http://hisar.bg/


 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,  

е-mail:council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web:http://hisar.bg 

              П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

           №  296  

 

Взето с Протокол № 18 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 16.02.2021 год. 

Относно: точка „Втора“ - Докладна записка относно: Отчет на събраните 

приходи и извършените разходи за развитието на туризма на територията на 

община Хисаря за 2020 г. - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на община 

Хисаря. 

 

На основание и чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, чл.11, ал.1 във връзка с чл.12, 

т.1 и 11 от Закона за туризма, Общински съвет Хисаря  

Р  Е  Ш  И  : 

1. Приема Отчет на събраните приходи и извършените разходи за 

развитието на туризма на територията на община Хисаря за 2020 г., съгласно 

Приложение №1. 

 

      МОТИВИ: С настоящото решение се осъществява контрол върху 

разходването на набраните средства за развитието на туризма на територията 

на  община Хисаря и тяхното съответствие с приетия план за развитието на 

туризма на територията на община Хисаря за 2020 г. Общински съвет намира 

решението за законосъобразно. 

 

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

Присъствали – 17     - „против“ –няма 

Гласували – 17     - „въздържали се“ – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКТЕРАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                                  /Петко Петров/  
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 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,  

е-mail:council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web:http://hisar.bg 

              П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

           №   297 

 

Взето с Протокол № 18 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 16.02.2021 год. 

Относно: точка „Трета“ - Докладна записка относно: Актуализирано 

разпределение на промените по бюджета на Община Хисаря и второстепенните 

разпоредители към 31.12.2020 г.- докладва: инж. Пенка Ганева- кмет на община 

Хисаря. 

На основание чл.21, ал.1 т.6 и ал.2 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 и 3, чл.125, 

ал.4, чл.144, ал.4 от ЗПФ и чл.41, ал.2 и 3, чл.42 ал.4 и чл.57, ал.2 от Наредбата 

на Общинския съвет, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря  

Р  Е  Ш  И  : 

      1. Приема актуализираните промени по бюджета на Община Хисаря и 

второстепенните разпоредители към 31.12.2020 г., съгласно Приложение № 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 и 12 (колони 1,2,3 и 4); 

     МОТИВИ: В резултат на корекциите във взаимоотношенията на Община 

Хисаря с Централния бюджет, получени трансфери, дарения и спонсорство и 

други приходи, подробно описани в докладната на вносителя, се налага 

извършване на промяна по бюджета на второстепенните разпоредители на към 

31.12.2020 год. Ето защо, предложенията на вносителя, обективирани в 

неговата докладна и приложенията към нея са основателни, като Общински 

съвет Хисаря единодушно намира настоящото решение за целeсъобразно. 

 

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

Присъствали – 17     - „против“ – няма  

Гласували – 17     - „въздържали се“ – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                                  /Петко Петров/ 

 

mailto:contacts@hisarya.bg
http://hisar.bg/


 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,  

е-mail:council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web:http://hisar.bg 

              П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

           №   298 

 

Взето с Протокол № 18 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 16.02.2021 год. 

Относно: точка „Четвърта“ - Докладна записка относно: Отчет за 

работата на кметовете и кметските наместници на населените места в 

Общината за 2020 г. и информация за състоянието и проблемите по населени 

места и приетите мерки за решаването им - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет 

на община Хисаря. 

      Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т. 19, т. 23 и т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА  , 

Общински съвет Хисаря  

Р  Е  Ш  И  : 

1. Общински съвет Хисаря приема Отчетите за работата на кметовете и 

кметските наместници в община Хисаря за 2020 г. и информацията за 

състоянието и проблемите по населени места и предприетите мерки за 

решаването им. 

       МОТИВИ: С настоящото решение, с което се приемат Отчетите за 

работата на кметовете и кметските наместници в община Хисаря за 2020 г. и 

информацията за състоянието и проблемите по населени места и предприетите 

мерки за решаването им, общинският съвет осъществява контрол по 

изпълнение на неговите решения, които пряко касаят съответните кметства, 

както и получава обратна връзка за конкретни проблеми по населените места и 

мерките, които са предприети, респ. следва да бъдат предприети. С отчетите и 

информацията, общинският съвет се информира за фактическото и реално 

положение на условията, при които се организира управлението в общината. 

Общински съвет намира решението за законосъобразно.     

 

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

Присъствали – 17     - „против“ –няма 

Гласували – 17     - „въздържали се“ – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                                  /Петко Петров/  

mailto:contacts@hisarya.bg
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,  

е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web:http://hisar.bg 

              П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

       №  299 

 

Взето с Протокол № 18 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 16.02.2021 год. 

 

Относно: точка „Пета“ - Докладна записка относно: Временен безлихвен 

заем от бюджета за разплащания  по проекти, финансирани със средства от 

Европейския съюз - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА , чл.104, ал.1, т.5 във връзка с 

ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.5, ал.1, т.5  от Закона за общинския 

дълг, с поименно гласуване, Общински съвет Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие Община Хисаря да поеме краткосрочен дълг, чрез 

безлихвен заем от Бюджета на община Хисаря за авансово 

финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства 

на ЕС и други международни програми, при следните основни 

параметри: 

 Максимален размер на дълга – 33 858 лв. .(тридесет и три хиляди 

осемстотин петдесет и осем лева) в това число по проекти, както 

следва: 

- Договор № BG05FMOP001-5.001-0053-C01 „Топъл обяд в 

условията на пандемията от COVID в община Хисаря” в размер на 

33 858 лв.(тридесет и три хиляди осемстотин петдесет и осем лева) 

 Валута на дълга – лева ; 

 Вид на дълга – краткосрочен;  

 Условия за погасяване:  

mailto:contacts@hisarya.bg
http://hisar.bg/


- Срок на погасяване – съобразно сроковете за възстановяване на 

съответното финансиране по конкретната програма, но не по-

късно от 31.12.2021г. 

 Максимален лихвен процент – безлихвен. 

 Начин на обезпечение на дълга: Вземанията на Община Хисаря по: 

- Договор № BG05FMOP001-5.001-0053-C01 „Топъл обяд в 

условията на пандемията от COVID в община Хисаря” в размер 

на 33 858 лв.(тридесет и три хиляди осемстотин петдесет и 

осем лева) 

 

МОТИВИ: С оглед необходимостта от авансово финансиране на 

плащания по проекти, финансирани със средства на ЕС, а именно Договор № 

BG05FMOP001-5.001-0053-C01 „Топъл обяд в условията на пандемията от 

COVID в община Хисаря”, както и високия обществен интерес от 

реализирането на този договор, Общински съвет Хисаря намира решението за 

целесъобразно.  

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

Присъствали – 17     - „против“ – няма  

Гласували – 17     - „въздържали се“ – няма  

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                                 /Петко Петров/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,  

е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web:http://hisar.bg 

                                                                                                             П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

       №   300 

Взето с Протокол № 18 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 16.02.2021 год. 

Относно: точка „Шеста“ - Докладна записка относно: Определяне на 

основни месечни работни заплати на кметовете на населените места от община 

Хисаря, считано от  01.01.2021г. - докладва: инж. Пенка Ганева- кмет на 

община Хисаря. 

На основание чл.21, ал.1, т.5 и ал.2 от ЗМСМА,  чл.5, ал.16 от ПМС 

№67/2010г., с поименно гласуване  Общински съвет Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

          1. Считано от 01.01.2021г. определя основна работна заплата на 

кметовете на населените места, както следва: 

                  Илия Тонов – кмет на с.Старо Железаре – 1 180 лв.; 

                  Веска Пашкулова – кмет на с.Паничери – 1 200 лв.; 

                  Матея Гудев – кмет на с.Старосел – 1 220 лв.; 

                  Цвятко Истилянов – кмет на с.Красново – 1 200 лв.; 

МОТИВИ: В изпълнение с разпоредбите на Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и постановлението за заплатите в 

бюджетните организации и дейности, Общинския съвет намира решението за 

целесъобразно. Предложените заплати съответстват на общата рамка, 

определена в ПМС №67/2010г. 

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

Присъствали – 17     - „против“ – няма 

Гласували – 17     - „въздържали се“ – няма  

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                                  /Петко Петров/ 

mailto:contacts@hisarya.bg
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                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,  

е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web:http://hisar.bg 

               П р е п и с ! 

Р Е Ш Е НИЕ   

 

      №   301 

 

Взето с Протокол № 18 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 16.02.2021 год. 

 

          Относно: точка „Седма“ - Докладна записка относно: Общински гори – 

състояние, стопанисване и експлоатация - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет 

на община Хисаря. 

 

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

Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема информация относно Общински гори–състояние, стопанисване, 

опазване и експлоатация. 

 

       МОТИВИ: За добиване на реална представа за състоянието на общинските 

гори и ОП „Общинско горско стопанство“, Общински съвет Хисаря намира 

решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 17     - „против“ – 1 

Гласували – 17     - „въздържали се“ – няма  

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР  НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                                  /Петко Петров/  
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                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,  

е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web:http://hisar.bg 

                                                                                                              П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

           №   302 

 

Взето с Протокол № 18 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 16.02.2021 год. 

Относно: точка „Осма“ - Докладна записка относно: Проект на Спортен 

календар на община Хисаря за 2021 г.- докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на 

община Хисаря. 

На основание чл. 21, ал.1, т.12 и т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет 

Хисаря  

Р  Е  Ш  И  : 

1. Приема отчета за изпълнението на Спортен календар на община Хисаря 

за 2020 год. 

2. Приема Спортен календар на община Хисаря за 2021 година и приема 

сумата от 18 400 лв. за неговото изпълнение. 

      МОТИВИ: С приемането на отчета за изпълнението на Спортния календар 

на община Хисаря за 2020 година се извърши проверка по изпълнението на 

програмата по приетия календар 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. Със 

същата цел, както и с оглед планиране на разходите по спортните мероприятия, 

предвидени за настоящата 2021 година, общинският съвет приема и Спортен 

календар на община Хисаря за 2021 год. 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, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                                 /Петко Петров/ 

mailto:contacts@hisarya.bg
http://hisar.bg/


 

 

                     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,  

е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web:http://hisar.bg 

                                                                                                            П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

           №   303 

 

Взето с Протокол № 18 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 16.02.2021 год. 

 

Относно: точка „Девета“ - Докладна записка относно: Отчет за 

изпълнение на Културна програма на община Хисаря за 2020 г. и приемане на 

програма за 2021 г. - докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община 

Хисаря.Отчет на събраните приходи от такса "Битови отпадъци" и отчет на 

извършените разходи за дейност 623  "Чистота" за 2020 г. и Информация за 

изпълнение на план-сметката по чл.66 от ЗМДТ - докладва: инж. Пенка Ганева 

– кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл.21 ал.1 т.12 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет 

Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема отчета за изпълнението на Календар на културните събития на 

Община Хисаря за 2020 г. 

2. Приема Календар на културните събития на Община Хисаря за 2021г. 

и сумата от 81 740 лв. за неговото изпълнение. 

3.      Добавя в приетия календар мероприятие „Великден в кв. Миромир“ 

на 04.04.2021 г. и мероприятие „Балкански алианс“ - м. май 2021 г. на Летния 

театър или в Културния дом.  

 

МОТИВИ: С приемането на отчета за изпълнението на Календара на 

културните събития на община Хисаря за 2020 година се цели проверка по 

изпълнението на приетата културна програма за 2020 година и разходваните от 

община Хисаря средства за отделните мероприятия, включени в нея от страна 

на Община Хисаря с цел прозрачно и ефективно управление на публичните 

финанси в сферата на Културата. Със същата цел, както и с оглед планиране на 

разходите по предстоящите мероприятия, предвидени за настоящата 2021 

година, общинският съвет приема и Календар на културните събития на 

mailto:contacts@hisarya.bg
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община Хисаря за 2021 год. 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, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                            /Петко Петров/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,  

е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web:http://hisar.bg 

              П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

           №  304  

Взето с Протокол № 18 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 16.02.2021 год. 

Относно: точка „Десета“ - Докладна записка относно: Приемане и 

утвърждаване на начална тръжна цена за продажба на 14 броя земеделски 

имоти в землището на Община Хисаря  - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на 

община Хисаря. 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 3, чл. 35, ал. 1, чл. 41, 

ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 68, ал. 1 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имуществото в Община Хисаря, с поименно гласуване Общинския съвет 

Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Да се извърши продажба, след провеждане на публични явни търгове 

по реда на  глава VІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имуществото в Община Хисаря, на следните имоти: 

 1. Поземлен имот 03589.56.102, област Пловдив, община Хисаря, с. 

Беловица, местност НОНОВСКИ КЕНЛЯК, категория 4, НТП - нива, площ 

11198 кв. м, стар номер 056 102 ; 

 2. Поземлен имот 69016.353.69, област Пловдив, община Хисаря, с. 

Старосел, местност ГОЛЯМА ВЪЛЧА ПОЛЯНА, категория 6, НТП - нива, 

площ 345320 кв. м, стар номер 353 069; 

 3. Поземлен имот 52088.86.102, област Пловдив, община Хисаря, с. 

Ново Железаре, местност СЕЛСКА КОРИЯ, категория 4, НТП - нива, площ 

493870 кв. м, стар номер 086102;  

 4. Поземлен имот 81030.213.1, област Пловдив, община Хисаря, с. 

Черничево, местност МИНЧЕВСКО ОРМАНЧЕ, категория 4, НТП - нива, площ 

16810 кв. м, стар номер 213001; 

 5. Поземлен имот 81030.212.29, област Пловдив, община Хисаря, с. 

Черничево, местност МИНЧЕВСКО ОРМАНЧЕ, категория 5, НТП - нива, площ 

12577 кв. м, стар номер 212029; 

 6. Поземлен имот 81030.110.6, област Пловдив, община Хисаря, с. 

Черничево, местност КОРИЯТА, , категория 5, НТП - нива, площ 44645 кв. м, 

стар номер 110006;  7. Поземлен имот 81030.16.1, област Пловдив, община 

Хисаря, с. Черничево, местност ЛИВАДИТЕ, категория 4, НТП - нива, площ 
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31263 кв. м, стар номер 01600;  8. Поземлен имот 81030.301.39, област 

Пловдив, община Хисаря, с. Черничево, местност КЪРА,  категория 4, НТП - 

нива, площ 3115 кв. м, стар номер 301039; 

 9. Поземлен имот 48564.11.3, област Пловдив, община Хисаря, с. 

Михилци, местност СРЕДОКА, категория 6, НТП - нива, площ 44995 кв. м, стар 

номер 011003; 10. Поземлен имот 77270.83.1, област Пловдив, община 

Хисаря, гр. Хисаря, местност РИБАРНИКА-02, категория 5, НТП – овощна 

градина, площ 29675 кв. м, стар номер 083001; 

 11. Поземлен имот 77270.85.1, област Пловдив, община Хисаря, гр. 

Хисаря, местност ЛИВАДСКО ДЕРЕ-02, категория 5, НТП – нива, площ 39509 

кв. м, стар номер 085001; 

 12. Поземлен имот 77270.89.3, област Пловдив, община Хисаря, гр. 

Хисаря, местност ГЕРЕНА-02, категория 5, НТП – нива, площ 26967 кв. м, стар 

номер 089003; 

 13. Поземлен имот 77270.99.2, област Пловдив, община Хисаря, гр. 

Хисаря, местност КОПАЦИТЕ-02, категория 5, НТП – нива, площ 10251 кв. м, 

стар номер 099002 ; 

 14. Поземлен имот 77270.86.1, област Пловдив, община Хисаря, гр. 

Хисаря, местност СТРУПАНА ЧЕШМА-02, категория 6, НТП – нива, площ 

99294 кв. м, стар номер 086001 ; 

 2. Приема и утвърждава за начални тръжни цени при провеждане 

на търговете по точка 1, определените с докладите на лицензиран оценител 

инж. Г. Н. К. пазарни  цени, както следва: 

 2.1. Поземлен имот 03589.56.102, област Пловдив, община Хисаря, 

с. Беловица, м. НОНОВСКИ КЕНЛЯК, вид собственост - общинска частна, вид 

територия - земеделска, категория 4, НТП - нива, площ 11198 кв. м, стар номер 

056 102 – 15 678.00 /петнадесет хиляди шестстотин седемдесет и осем/ лева 

без ДДС; 

 2.2. Поземлен имот 69016.353.69, област Пловдив, община Хисаря, 

с. Старосел, м. ГОЛЯМА ВЪЛЧА ПОЛЯНА, вид собственост - общинска 

частна, вид територия  -земеделска, категория 6, НТП - нива, площ 345320 кв. 

м, стар номер 353 069 – 442 838.00 /четиристотин четиридесет и две хиляди,  

осемстотин тридесет и осем/ лева без ДДС; 

 2.3. Поземлен имот 52088.86.102, област Пловдив, община Хисаря, 

с. Ново Железаре, м. СЕЛСКА КОРИЯ, вид собственост - общинска частна, вид 

територия  -земеделска, категория 4, НТП - нива, площ 493870 кв. м, стар номер 

086102 – 653 983.00 /шестстотин петдесет и три хиляди деветстотин 

осемдесет и три/ лева без ДДС; 

 2.4. Поземлен имот 81030.213.1, област Пловдив, община Хисаря, с. 

Черничево, м. МИНЧЕВСКО ОРМАНЧЕ, вид собственост - общинска частна, 

вид територия  -земеделска, категория 4, НТП - нива, площ 16810 кв. м, стар 

номер 213001 – 29 628.00 /двадесет и девет хиляди, шестстотин двадесет и 

осем/ лева без ДДС; 

 2.5. Поземлен имот 81030.212.29, област Пловдив, община Хисаря, 

с. Черничево, м. МИНЧЕВСКО ОРМАНЧЕ, вид собственост - общинска частна, 

вид територия  -земеделска, категория 5, НТП - нива, площ 12577 кв. м, стар 



номер 212029 – 21 940.00 /двадесет и една хиляди, деветстотин и 

четиридесет/ лева без ДДС; 

 2.6. Поземлен имот 81030.110.6, област Пловдив, община Хисаря, с. 

Черничево, м.КОРИЯТА, вид собственост - общинска частна, вид територия - 

земеделска, категория 5, НТП - нива, площ 44645 кв. м, стар номер 110006 – 

78 022.00 /седемдесет и осем хиляди, двадесет и два/ лева без ДДС; 

 2.7. Поземлен имот 81030.16.1, област Пловдив, община Хисаря, с. 

Черничево, м.ЛИВАДИТЕ, вид собственост - общинска частна, вид територия - 

земеделска, категория 4, НТП - нива, площ 31263 кв. м, стар номер 016001 – 

56 177.00 /петдесет и шест хиляди сто седемдесет и седем/ лева без ДДС; 

 2.8. Поземлен имот 81030.301.39, област Пловдив, община Хисаря, 

с. Черничево, м.КЪРА, вид собственост - общинска частна, вид територия - 

земеделска, категория 4, НТП - нива, площ 3115 кв. м, стар номер 301039 –  

5 470.00 / пет хиляди четиристотин и седемдесет/ лева без ДДС; 

 2.9. Поземлен имот 48564.11.3, област Пловдив, община Хисаря, с. 

Михилци, м.СРЕДОКА, вид собственост - общинска частна, вид територия - 

земеделска, категория 6, НТП - нива, площ 44995 кв. м, стар номер 011003 – 

61 553.00 / шестдесет и една хиляди петстотин петдесет и три/ лева без ДДС; 

 2.10. Поземлен имот 77270.83.1, област Пловдив, община Хисаря, 

гр. Хисаря, м.РИБАРНИКА -02, вид собственост - общинска частна, вид 

територия - земеделска, категория 5, НТП – овощна градина, площ 29675 кв. 

м, стар номер 083001 – 82 922.00 /осемдесет и две хиляди деветстотин 

двадесет и два/ лева без ДДС; 

 2.11. Поземлен имот 77270.85.1, област Пловдив, община Хисаря, 

гр. Хисаря, м.ЛИВАДСКО ДЕРЕ-02, вид собственост - общинска частна, вид 

територия - земеделска, категория 5, НТП – нива, площ 39509 кв. м, стар номер 

085001 – 59 915.00 /петдесет и девет хиляди деветстотин и петнадесет/ лева 

без ДДС; 

 2.12. Поземлен имот 77270.89.3, област Пловдив, община Хисаря, 

гр. Хисаря, м.ГЕРЕНА-02, вид собственост - общинска частна, вид територия - 

земеделска, категория 5, НТП – нива, площ 26967 кв. м, стар номер 089003 – 

40 895.00 /четиридесет хиляди осемстотин деветдесет и пет/ лева без ДДС; 

 2.13. Поземлен имот 77270.99.2, област Пловдив, община Хисаря, 

гр. Хисаря, м.КОПАЦИТЕ-02, вид собственост - общинска частна, вид 

територия - земеделска, категория 5, НТП – нива, площ 10251 кв. м, стар номер 

099002 – 15 546.00 /петнадесет хиляди петстотин четиридесет и шест/ лева 

без ДДС; 

 2.14. Поземлен имот 77270.86.1, област Пловдив, община Хисаря, 

гр. Хисаря, м.СТРУПАНА ЧЕШМА-02, вид собственост - общинска частна, вид 

територия - земеделска, категория 6, НТП – нива, площ 99294 кв. м, стар номер 

086001 – 148 941.00 /сто четеридесет и осем хиляди, деветстотин 

четиридесет и един/ лева без ДДС. 

 3. Въз основа на резултатите от проведените търгове, кметът на 

общината да  сключи договори за продажба.   

 



МОТИВИ: В изпълнение на годишната програма на Община Хисаря за 

управление и разпореждане с общинската собственост, както и с цел 

осигуряване на приходи за общинския бюджет за обезпечаване финансирането 

на голяма част от общинските дейности, Общински съвет Хисаря намира 

настоящото решение за целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 9 

Присъствали – 17     - „против“ – 8 

Гласували – 17     - „въздържали се“ – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                                 /Петко Петров/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,  

е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web: http://hisar.bg                                                                                        

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

                №  305  

      Взето с Протокол № 18 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 16.02.2021 год. 

      Относно: точка „Единадесета“ - Докладна записка относно: Промяна в 

числеността на Общинска администрация Хисаря.- докладва: инж. Пенка 

Ганева – кмет на  Община Хисаря. 

 

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

Общински съвет  Хисаря 

        Р  Е  Ш  И  : 

     1. Общински съвет Хисаря увеличава с 2 щата числеността на Общинска 

администрация Хисаря в частта на дофинансирана щатна численост, считано от 

01.02.2021 г., като същата става 21 щата. 

     2. Одобрява предложената от Кмета на община Хисаря промяна, като 

общата численост на Общинска администрация става 70 щата. 

Администрацията  организирана в Обща администрация от 21.5 щата и 

Специализирана администрация от 30.5 щата, съобразно приложение № 2, 

което е неразделна част от настоящето решение.  

    3. Определя обща численост на Общинска администрация в размер на 70 

щатни бройки, в т. ч. 49 щата – делегирана от Държавата отговорност и 21 щата 

– дофинансирана държавна дейност. 

        МОТИВИ: С оглед оптимизиране на човешкия ресурс в общинската 

администрация, необходимостта на допълнителен щат поради натовареността 

на служителите, както и обезпечаване на по – качествено обслужване за 

гражданите, общинският съвет намира решението за целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 9 

Присъствали – 17     - „против“ – 8 

Гласували – 17               - „въздържали се“ – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                                  /Петко Петров/  
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,  

е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web: http://hisar.bg                                                                                        

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

               № 306 

 

     Взето с Протокол № 18 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 16.02.2021 год. 

     Относно: точка „Дванадесета“ - Докладна записка относно: Програма за 

развитие на туризма в Община Хисаря през 2021г. с план – сметка за 

набирането на средства за развитието на туризма в Община Хисаря и тяхното 

разходване за 2021г. – докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря. 

     На основание  чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.11, ал.1 и в изпълнение на 

чл.12, т.1 от Закона за туризма, във връзка с чл.6, ал.1, т.1 от Правилника за 

организация на работата на Консултативния съвет по въпросите на туризма при 

община Хисаря, Общински съвет – Хисаря 

        Р  Е  Ш  И  : 

1. Общински съвет Хисаря приема Програма за развитие на туризма на 

територията на Община Хисаря за 2021 г., съгласно Приложение № 1 към 

настоящата докладна записка. 

 

       МОТИВИ: С приемането на Програмата за развитие на туризма за 2021 г. 

и план-сметката се цели постигане устойчиво и постоянно развитие на туризма 

на територията на община Хисаря, на привлекателност на общия туристически 

продукт на общината чрез благоустрояване на инфраструктурата, обслужваща 

туризма, за утвърждаване на Хисаря като конкурентна туристическа 

дестинация в България, в страните от Европейския съюз и на други основни 

чуждестранни пазари, както и финансовото осигуряване за постигане на тези 

цели. Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници – 17           - „за” – 12 

Присъствали – 17      - „против“ – 2 

Гласували –  17                         - „въздържали се“ – 3 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                                  /Петко Петров/  
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                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,  

е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web: http://hisar.bg                                                                                        

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

                 №  307 

 

     Взето с Протокол № 18 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 16.02.2021 год. 

 

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

еднократни парични помощи на социално слаби граждани от бюджета на 

община Хисаря - докладва: Петко Петров - секретар на община Хисаря. 

 

     На основание  чл.21, ал.1, т.6 и т.23, чл.21, ал. 2  и чл.27, ал.4 и ал.5 от 

ЗМСМА , с поименно гласуване Общински съвет Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

1.  Общински съвет Хисаря отпуска еднократна парична помощ в размер 

на на 200(двеста) лв. на И. Д. Д., гр. Хисаря, ул. Шести септември №13, поради 

настъпил здравословен инцидент. Проведено е скъпоструващо оперативно 

лечение, г-н Д. е представил епикризи и фактури на обща стойност 1462 лв. 

МОТИВИ: Във връзка с положителното становище на комисията, назначена от 

Кмета на общината със Заповед РД-05-823/17.12.2019 година след разглеждане 

на подадените от лицето документи 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, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                                 /Петко Петров/  
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,  

е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web: http://hisar.bg                                                                                        

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

                 №  308 

 

     Взето с Протокол № 18 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 16.02.2021 год. 

     Относно: точка „Четиринадесета“ - Докладна записка относно: Приемане 

на бюджета на Община Хисаря за 2021 г. -  докладва: инж.  Пенка Ганева – кмет 

на  Община Хисаря. 

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

ЗМСМА, чл.94, ал.2, ал.3 и ал.4  и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във 

връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 година , ПМС № 408/23.12.2020 г.  за 

изпълнение на ЗДБРБ за 2021 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, с поименно гласуване Общински съвет Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

1.Приема бюджета на Община Хисаря в размер на  15 850 000 лв. за 2021 

година, както следва: 

1.1. По приходите в размер на 15 850 000  лв., съгласно Приложение №  1 , в 

т.ч.: 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на  8 383 652  в 

т.ч.: 

1.1.1.1 Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 7 028 

523  лв. 

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегирани 

държавни дейности в размер на 0 лв. 

1.1.1.3 Възстановени транфери в ЦБ 0.00лв. 

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” 94 969  лв., съгласно Приложение 

№ 18 

1.1.1.6. Преходен остатък от 2020 година в размер на 1 439 281 лв., съгласно 

Приложения № 16 

1.1.1.7. Временен безлихвен заем в размер на 10 817  лв.  

1.1.1.8  Възстановяване на предоставени трансфери 0,00 лв. 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 7 466 348 лв., в т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 315 000 лв. 

mailto:contacts@hisarya.bg
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1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 3 276 012  лв.в т.ч.  

  1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 260 900  лв., в т.ч.: 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 748 000  лв. 

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 54 600 

лв. 

  1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер 

на 458 300  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” – 266 240  лв.  

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

„минус” – 1 467 628 лв. (§ 62-01 Получени трансфери в размер на   0 лв и § 62-

02 Предоставени трансфери в размер на „минус” – 1 467 628 лв.) 

1.1.2.6. Временни безлихвени заеми в размер на  0,00  лв. 

1.1.2.7. Предоставени средства по възмездна помощ в размер на „минус” 47 351 

лв. 

1.1.2.8. Възстановени суми по възмездна финансова помощ в размер на 45 000 

лв.  

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

0,00 лв. 

1.1.2.10. Получени дългосрочни заеми в размер на  3 266 871 лв. 

1.1.2.11. Финансиране (погашения по заеми от фонд „ФЛАГ) „минус” – 629 956   

лв., съгласно Приложение № 19 (§ 83 – 82 Погашения по дългосрочни заеми в 

размер на „минус” – 629 956  лв.) 

1.1.2.12. Друго финансиране – операции с активи – 20 000 лв.  

1.1.2.13. Преходен остатък от 2020 година в размер на 693 740 лв., съгласно 

Приложение № 17 

1.2. По разходите в размер на 15 850 000 лв., разпределени по функции, 

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

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 8 383 652  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 

677 248  лв. съгласно Приложения № 4 

1.2.3. За местни дейности в размер на 6 789 100 лв., в т.ч. резерв за 

непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 16 300 лв., съгласно 

Приложение № 3 

2. Приема програма за капиталовите разходи за 2021  г. (поименен списък по 

обекти, видове разходи и източници на финансиране), съгласно Приложение № 

20 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в 

размер на 458 300 лв., съгласно колона „Предоставени средства от Държавния 

бюджет” на Приложение №  20, колона 8 

2.2 Одобрява ремонтна програма в размер на 177 299 лв., съгласно Приложение 

№ 21. 



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

продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 22 

2.4 Приема индикативен разчет за капиталовите разходи предвидени за 

финансиране със средства от Европейския съюз, средства от други 

международни програми и договори и свързаното с тях национално и общинско 

съфинансиране, съгласно Приложение № 20, колона № 11 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2021 г., без звената от системата на 

народната просвета, 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 № 23, колона № 2 

3.2  Разпределението на плановите разходи за заплати за 2021 г., съгласно 

Приложение № 23, колона № 3 

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

 4.1. Членски внос – 7 410 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 2021г. в размер на 30 

000 лв. 

 4.3 . Субсидии за читалища в размер на 310 068  лв. 

     4.4. Средства за реализация на общински програми и планове през 2021 г., 

както следва: 

     4.4.1 Културна програма в размер на 81 740 лв.  

     4.4.2 Спортна програма в размер на 18 400 лв.  

     4.4.3 Програма за развитие на туризма в размер на 182 795 лв. 

     4.5. Утвърждава информация за план – сметката по чл.66 от ЗМДТ за 2021 г., 

съгласно Приложение № 24 

     4.6. Упълномощава кмета на общината да определи и договори 

допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по 

т.4.1- 4.5 

5. Приема следните лимити за разходи: 

5.1 СБКО в размер на 3 %  върху утвърдените разходи за основни заплати на 

лицата назначени по трудови правоотношения. 

5.2 Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 3 000 лв. 

и командировки в чужбина в размер до 2 000 лв. 

5.3 Разходи за представителни цели на Председателя на Общински съвет  в 

размер на 2 000  лв. и командировки в чужбина в размер до 2 000 лв. 

5.4 Утвърждава показателите по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ за кметствата и 

населените места с кметски наместници, съгласно Приложения № 

5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 и 15. 

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  № 26 /26 и от 26.1 до 26.21/ 

8. Утвърждава плановите трансфери за съфинансиране на проекти по програми 

на Европейския съюз, съгласно Приложения № 26 

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с 

показатели за 2021 г. и прогнозни показатели за периода 2022 г. и 2023 г., по 

приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения, 

финансирането и разходите, съгласно Приложение №  27 

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 2021 г.,съгласно 

т.1 от Приложение № 28 

10.2 Второстепенни разпоредители на делегиран бюджет през 2021 г., съгласно 

т.2 от Приложение № 28 

10.3 Утвърждава разходите, приходите и числеността на щатния персонал на 

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

Приложение № 29 

10.4 Утвърждава разходите и числеността на щатния персонал на Общинско 

предприятие „ЧОСР”, съгласно Приложение № 30 

10.5 Утвърждава разходите и числеността на щатния персонал на Поделение 

„Просвета”, съгласно Приложение № 31 

11 Приема бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с делегиран 

бюджет, съгласно Приложения № 32,33,34,35,36,37; 

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 2021 година в размер на 

5 000 000  лв. 



12.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2021 г. в 

размер на 5 000 000 лв.  

12.3. Максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края 

на 2021 г. в размер на 15 607 828.10 лв. 

12.4. Утвърждава състоянието на общинския дълг за 2021 година, съгласно 

Приложения № 19,38,39,40,41,42 и 43; 

12.5. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2021 г. се 

определят в размер на 5 000 000 лева. 

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

да бъдат натрупани през 2021 година по бюджета на общината, като наличните 

към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто 

(1 360 025.89 лв.) 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 2021 година, като наличните към края на годината поети 

ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто (4 533 419.63 лв.) 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 2020 година, които ще 

бъдат разплатени от бюджета за 2021 година в размер на 0,00 лв., съгласно  

Приложение № 44. 

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

събрани през 2021 година в размер на 27 301,01 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 и утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-

ниска степен  второстепенни разпоредители с бюджет определени с 

Приложение №28, т.1; 

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

разпределението. 

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

обяснителните записки към тях. 

18.4. 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: 

     19.1 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. 

   19.2. 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. 

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

финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

20. Разходването на бюджетни средства (без целевите средства) се осъществява 

при съблюдаването на следните приоритети: 

20.1 разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера 

на предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите 

за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни. 

20.2 постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: 

плащания по обслужване на общинския дълг, трудови разходи,  разходи 

свързани с дейности, за които се събират такси, за хранителни продукти, за 

неотложни сезонни разходи – горива, ел. енергия, отопление, вода и неотложни 

текущи ремонти. 

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

съгласно Приложение № 45 

22. Възлага на Кмета на община Хисаря, считано от 01.03.2021 г. да организира 

предоставянето на услугата „Доставка на храна“ за всички населени места от 

общината чрез възлагане на външен изпълнител под формата на кетъринг 

услуга подготовката и доставката на храна до пунктовете в общината. 

   МОТИВИ: Във връзка с основните принципни насоки на МФ по съставянето 

на бюджета на община Хисаря за 2021 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” – 9 

Присъствали –  17             - „против“ – 8 

Гласували – 17                      - „въздържали се“ – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                                 /Петко Петров/ 

 

 



 

                     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,  

е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisary.bg, web: http://hisar.bg                                                                                        

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                 №  309 

 

     Взето с Протокол № 18 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 16.02.2021 год. 

 

     Относно: точка „Петнадесета“ - Докладна записка относно: Постъпили 

предложения за концесиониране на обект – публична общинска собственост 

баня, хотел и парк в Красновски бани - докладва: инж.  Пенка Ганева – кмет на  

Община Хисаря. 

       

   На основание чл. 21, ал.1 т.23 вр. ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хисаря  

Р  Е  Ш  И  : 

 

Не се приема предложеното от вносителя с докладната решение да се:  

„1. Възлага на кмета на община Хисаря да разработи проект на План за 

действие за общинските концесии за периода 2021 – 2024 година. 

2. Дава съгласие за включване на обект - публична общинска собственост 

баня, хотел и парк в Красновски бани в План за действие за общинските 

концесии за периода 2021– 2024 година.” 

 

 

МОТИВИ: Настоящото решение има вътрешно – организационен 

характер с оглед заявения принципно инвестиционен интерес от желаещи за 

отдаване на концесия на обект, който не е предвиден като концесионен, както и 

подготовка за една визия по отношение концесионната политика на общината. 

Действително, политиката за общински концесии се определя от общински 

съвет. Но за такава политика следва да се подготви план, който да бъде 

задълбочен, опирайки се върху ясни и конкретни идеи и цели, който да бъдат 

водещи при реализацията на концесионните обекти. Следва да се отбележи, че 

тези концесионни обекти, с оглед туристическия характер на общината, са с 

особен емоционален заряд за гражданите в общината. Ето защо, за да се 

възложи подготовката на един предварителен проект на план за развитието на 

концесиите, следва да е налице едно по-обстойно дебатиране, като може да се 

mailto:contacts@hisary.bg
http://hisar.bg/


помисли и за публично обсъждане. Ето защо, общинският съвет не приема 

предложението на вносителя на докладната и намира настоящото решение за 

целесъобразно. Поради изложените по-горе мотиви, предложеното с докладната 

проект на решение не се прие, като за него положително гласуваха по-малко от 

половината от общинските съветници. 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 7 

Присъствали – 17             - „против“ – 6 

Гласували – 17                          - „въздържали се“ – 4 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                                 /Петко Петров/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,  

е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web: http://hisar.bg                                                                                        

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                 №  310 

 

     Взето с Протокол № 18 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 16.02.2021 год. 

 

     Относно: точка „Шестнадесета“ - Докладна записка относно: Определяне 

на представител на община Хисаря в извънредно общо събрание на 

акционерите на „УМБАЛ – Пловдив“ АД, насроченото за 02/03/2021 г. и 

упълномощаване относно начина на гласуване на проекторешенията, включени 

в дневния ред – докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на Община Хисаря. 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 

221, ал. 1, и чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 9 от  Наредба за реда 

за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на 

община Хисаря върху общинската част от капитала на търговските дружества, с 

поименно гласуване Общински съвет Хисаря  

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1.  Определя Д. Д. М. - мл. юрисконсулт на община Хисаря за представител 

на община Хисаря като акционер в „УНИВЕРСИТЕТСКА 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - 

ПЛОВДИВ” АД, ЕИК 115532049  в насроченото за 02/03/2021г. 

извънредно общо събрание на акционерите на дружеството. 

2. Възлага на представителя на община Хисаря  - Д. Д. М. - мл. юрисконсулт 

на община Хисаря да гласува по точките от дневния ред за насроченото за 

02/03/2021г. общо събрание на акционерите  по следния начин: 

 

По т. 1 от дневния ред – Приемане правила за избор на регистриран одитор 

за заверка на годишния финансов отчет на дружеството  

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема правила за 

избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на 

дружеството  
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Представителят на общински съвет Хисаря да гласува „за”. 

 

По т. 2 от дневния ред – Определяна възнаграждения на членовете на 

съвета на директорите  

Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя 

възнаграждения на членовете на съвета на директорите по реда на чл. 56, ал. 2 от 

Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чрез определяне 

стойността на една бална единица по смисъла на чл. 56, ал. 3 и чл. 56, ал. 4 от 

ППЗПП и замяна на показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл.56, ал. 2 

Представителят на Общински съвет - Хисаря да гласува „за”. 

 

        МОТИВИ: Настоящото решение е взето с оглед упражняване правата на 

община Хисаря като акционер от състава на УМБАЛ „Пловдив“ АД във връзка 

с чл.220, ал.1, чл.221, ал.1, и чл.226 от Търговския закон, във вр. с чл.9 от  

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И 

УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ 

ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ 

ДРУЖЕСТВА. Фактическото основание за вземане на решението произтича от 

необходимостта Общински съвет Хисаря да вземе изрично решение за избор и 

упълномощаване на представител в Общото събрание на акционерите на 

УМБАЛ „Пловдив“ АД, относно начина на гласуване по проекторешенията, 

включени в дневния ред. Водим от предходното, общински съвет Хисаря 

намира решението за целесъобразно. 
 

 

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

Присъствали –  17                - „против“ – няма 

Гласували – 17                           - „въздържали се“ – няма  

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                                  /Петко Петров/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,  

е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web: http://hisar.bg                                                                                        

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                 №  311 

 

     Взето с Протокол № 18 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 16.02.2021 год. 

 

     Относно: точка „Седемнадесета“ - Докладна записка относно: Състояние на 

общинската собственост. Списък на обектите общинска собственост – публична 

и частна в Общината. Дружества и консорциуми с общинско участие – 

докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на Община Хисаря. 

 

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

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

       1. Общински съвет Хисаря приема предоставената  информация за 

сведение. 

 

МОТИВИ: С цел повишаване ефективността на стопанисването и 

управлението на общинската собственост, идентифицирането на потенциални 

проблеми, както и за добиване на реална представа за състояние на общинската 

собственост, обектите общинска собственост – публична и частна, както и 

дружества и консорциуми с общинско участие, Общински съвет Хисаря намира 

решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 17     - „против“ – няма 

Гласували – 17                      - „въздържали се“ – няма  

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                                  /Петко Петров/  

mailto:contacts@hisarya.bg
http://hisar.bg/


 

                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,  

е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web: http://hisar.bg                                                                                        

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 №  312 

 

     Взето с Протокол № 18 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 16.02.2021 год. 

 

     Относно: точка „Осемнадесета“ - Докладна записка относно: отмяна на 

Решение № 279, взето с Протокол № 17 от 19.01.2021 год. от заседание на 

Общински съвет - Хисаря, проведено на 19.01.2021 год.- докладва: инж. Найден 

Павлов – Председател на Общински съвет Хисаря. 

 

Предвид изложените от областния управител на област Пловдив в писмо с 

Изх.№АК-01-10#8 от 02.02.2021 год. фактически и правни основания,  на 

основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, с поименно гласуване Общински съвет 

Хисаря  

Р  Е  Ш  И  : 

 

      1.     Отменя  Решение № 279, взето с Протокол № 17 от 19.01.2021 год. от 

заседание на Общински съвет - Хисаря, проведено на 19.01.2021 год. 

 

МОТИВИ: Предвид изложените от областния управител на област Пловдив в 

писмо с Изх.№АК-01-10#8 от 02.02.2021 год. фактически и правни основания, 

Общински съвет Хисаря намира решението за законосъобразно. 

 

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

Присъствали – 17     - „против“ – няма  

Гласували – 17              - „въздържали се“ – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                                 /Петко Петров/  
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                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,  

е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web: http://hisar.bg                                                                                        

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 №  313 

 

     Взето с Протокол № 18 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 16.02.2021 год. 

 

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

Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Хисаря приета с 

Решение № 574/20.01.2011 г. и последно изм. и доп. с Решение № 

257/15.12.2020 г. - докладва: инж. Пенка Ганева – кмет на Община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 6, ал 1, буква  „з”  и чл. 9   от Закона за местните данъци и 

такси, чл.25 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услугите на територията на община Хисаря и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, 

във връзка с чл.11, ал.3 от Закона за нормативните актове и чл.79 от АПК и 

представените към проекта мотиви, с поименно гласуване Общински съвет 

Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема Наредба за изменение на Наредбата за определянето и 

администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на  

община Хисаря приета с Решение № 574/20.01.2011 г. и последно изм. и доп. с 

Решение № 257/15.12.2020 г., съгласно Актуализиран проект на Приложение № 

1. 

 

 

МОТИВИ: С предложените изменения се облекчава финансовата тежест на 

младите семейства при отглеждането и възпитанието на техните деца, както и 

се осигурява на равен достъп до качествено образование на всички деца, 

независимо от финансовите възможности на родителите и настойниците им. За 

предложените изменения е проведено обществено обсъждане, което е 

съобразено с депозираното становище, което е изцяло възприето от вносителя и 
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инкорпорирано при окончателното обсъждане на измененията. Общински съвет 

Хисаря намира решението за целесъобразно и справедливо. 
 

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

Присъствали – 17     - „против“ – няма 

Гласували – 17              - „въздържали се“ – 1 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                                 /Петко Петров/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,  

е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web: http://hisar.bg                                                                                        

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 №  314 

 

     Взето с Протокол № 18 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 16.02.2021 год. 

 

     Относно: точка „Двадесета“ - Докладна записка относно: Създаване на 

Съвет по въпросите за социалните услуги в община Хисаря - докладва: инж. 

Пенка Ганева - кмет на община Хисаря. 

 

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.27 във връзка с чл.26, т.3 - 6  

от Закона за социалните услуги , Общински съвет Хисаря  

Р  Е  Ш  И  : 

 

      Създава Съвет по въпросите за социалните услуги  в община Хисаря,  в 

следния състав: 

Председател – Милена Балямска –заместник кмет на община Хисаря 

Членове : 

1. Ива Вълчева - председател на ПК по образование, култура, 

вероизповедания,спорт, туризъм, здравеопазване, младежка и социална 

политика; 

2. Цеца Стоянова – началник отдел ИОХУСУ в ДСП гр. Хисаря; 

3. Ина Линчева – инспектор РЗИ гр. Пловдив 

4. Иван Пейчинов – полицейски инспектор в РУ гр. Хисаря 

5. Любка Шейтанова – старши експерт по БЕЛ в отдел ОМДК към  РУО 

Пловдив 

6. Георги Топузлийски – секретар на НЧ“ Иван Вазов“ гр. Хисаря 

7. Костадинка Чинкова- ст.специалист ДБТ”Марица”, филиал Хисаря 
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8. Тошко Петров  – собственик на Частен дом за стари хора  „Резиденция 

дядо Ради“гр. Хисаря 

9. Нонка Ризова – лице ползващо социални услуги. 

10. Манка Узунова – потребител на ДЦСХ“Надежда“ гр. Хисаря 

 

МОТИВИ: Съгласно императива на чл.27 ал.1 от ЗСУ, във всяка община се 

създава съвет по въпросите на социалните услуги, в който се включват 

представители на органите и лицата по чл. 26, т. 3 - 7 от ЗСУ. Съставът на 

съвета по въпросите на социалните услуги се определя с решение на общинския 

съвет по предложение на кмета на общината. Функциите на съвета са да 

подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на 

общинско ниво и анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, 

които се предоставят на територията на общината, да разработва предложения 

за подобряване на качеството и ефективността на социалните услуги, които се 

предоставят на територията на общината, както и да изпълнява и други 

функции, възложени от общинския съвет. Членовете на предложения от кмета 

съвет са представители на задължителните категории органи и лица по чл. 26, т. 

3 - 7 от ЗСУ. Същите се ползват с добро име сред обществеността, като с оглед 

предходното, Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 17     - „против“ – няма  

Гласували – 17              - „въздържали се“ – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                                 /Петко Петров/  
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                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,  

е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web: http://hisar.bg                                                                                        

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 №  315 

 

     Взето с Протокол № 18 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 16.02.2021 год. 

 

     Относно: точка „Двадесет и първа“ - Докладна записка относно: даване на 

съгласие за сключване на предварителен договор по смисъла на чл. 15, ал. 3 от 

Закон за устройство на територията - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на 

община Хисаря. 

 

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ, чл. 

42, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество в община Хисаря и чл. 19 от Закона за задълженията и 

договорите , с поименно гласуване Общински съвет Хисаря  

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и 

разпореждане с общинската собственост за 2021г., като в раздел II. Описание на 

имотите, които общината има намерение за предоставяне под наем, за 

продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски 

дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за публично – частно 

партньорство или за предоставяне на концесия, точка II.2. Описание на 

имотите, които общината има намерение да предложи за продажба, подточка 

II.2.2 включва: 98 кв. м., представляващи част от общински имот с обща площ 

211 кв.м. – частна общинска собственост, съгласно АОС №1366/18.05.2020г., 

вписан в Служба по вписванията гр. Пловдив, вх. рег. №10430/19.05.2020г., акт 

№80, том 88. 

2. Приема цената, предложена от лицензирания оценител - инж. Л. Л., 

сертификат на КНОБ №100100749/24 и определя пазарна цена за продажба на 

общинските 98 кв. м., участващи в новообразуваното УПИ XLIV-5135, квартал 

90 по КРП на град Хисаря, целият с площ от 925.5 кв. м., при граници на 

урегулирания поземлен имот: север и изток – ПИ 4095, юг - ПИ 4096, запад – 
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улица с о.т. 178-180, в размер на 4 600.00 (четири хиляди и шестстотин) лева 

без ДДС. 

3. Одобрява представения с докладната предварителен договор по чл.15, 

ал.3 от ЗУТ за закупуване на 98 кв. м. общинска собственост, участващи в 

новообразуваното УПИ XLIV-5135, квартал 90 по КРП на град Хисаря, целият 

с площ от 925.5 кв. м., при граници на урегулирания поземлен имот: север и 

изток – ПИ 4095, юг - ПИ 4096, запад – улица с о.т. 178-180, както и дава 

съгласие за неговото сключване. 

4. Упълномощава Кмета на община Хисаря да сключи окончателен договор 

за прехвърляне на собствеността, съгласно уговорените клаузи в 

предварителния договор, след окончателно одобрение на проекта, провеждане 

на съответната процедура по ЗУТ и влизане в сила на съответния 

административен акт. 

МОТИВИ: В конкретната ситуация е налице влязъл в сила, но неприложен  

дворищно регулационен план, който не съответства на съответния ПУП 

досежно  УПИ XLIV – 5135. В този случай, това несъответствие следва да бъде 

преодоляно именно чрез изменение на ПУП-ПРЗ, провеждане на процедурата 

по чл.15 от ЗУТ и най-накрая – прекратяване на тази „съсобственост”. С 

предходно Решение 234, взето с протокол от 21.10.2020 год., общинският съвет 

е дал съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за 

изменение на уличната регулация към улица с о.т. 178-180 по плана гр. Хисаря, 

Община Хисаря, Област Пловдив, за образуване на XLIV-5135, кв. 90, гр. 

Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив с неприложена регулация. За 

окончателното одобрение на проекта, респ. за провеждане на съответната 

процедура по ЗУТ, е необходимо да се сключи Предварителен договор по чл.15 

ал.3 от ЗУТ. Едва след неговото сключване, както и след окончателно 

одобрение на проекта с влязъл в сила съответен административен акт, може да 

се пристъпи и към окончателно разпореждане с правото на собственост. Но 

предварителния договор по чл.15 от ЗУТ се явява задължителна и необходима 

предпоставка за провеждане на цялостната процедура. 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, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                                 /Петко Петров/  



 

 

                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,  

е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web: http://hisar.bg                                                                                        

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 №  316 

 

     Взето с Протокол № 18 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 16.02.2021 год. 

 

     Относно: точка „Двадесет и втора“ - Докладна записка относно: Отправено 

от „ХИСАР МИЛЕНИУМ“ ЕООД, ЕИК: 115566813, с. Старо Железаре, ул. „21-

ва“ №2 б, искане за сключване на Анекс с новия собственик на дружеството 

към Договор за общинска концесия от 20.02.2001г. за предоставяне на концесия 

като особено право на ползване върху минерална вода от сондаж №2 и сондаж 

№4 от находище “Старо Железаре“, с. Старо Железаре, Община Хисар, 

Пловдивска област, обекти – публична общинска собственост- докладва: инж. 

Пенка Ганева - кмет на община Хисаря. 

 

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, §1, ал. 1 от ПЗР на Наредба 

за концесиите за добив на минерална вода , Общински съвет Хисаря  

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Оправомощава кмета на община Хисаря да подпише допълнително 

споразумение към Договор от 20.02.2001г. за предоставяне на концесия като 

особено право на ползване върху минерална вода от сондаж № 2 и сондаж № 4 

от находище “Старо Железаре“, с. Старо Железаре, Община Хисар, Пловдивска 

област, обекти – публична общинска собственост, където да бъдат отразени 

направените промени, както следва: 

- Промяна на данни за концесионера: 

от „ХИСАР МИЛЕНИУМ“ ООД /дружество с ограничена отговорност/ 

на „ХИСАР МИЛЕНИУМ“ ЕООД /еднолично дружество с ограничена 

отговорност/, с Управител Михаил Васков Ангелов 

 

МОТИВИ: С допълнителното споразумение не се поемат или договарят права 

или задължения. Това споразумение цели да актуализира данните на 

концесионера, доколкото същият вече е с нов законен представител (управител) 
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и с променена правна форма  (от ООД в ЕООД). Не се касае за изменение на 

клаузи по съществуващия договор за концесия. Надзорния орган по концесиите 

е уведомен, чието становище е приложено към докладната. С оглед 

предходното, общинския съвет намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 17     - „против“ – няма  

Гласували – 17              - „въздържали се“ – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                                 /Петко Петров/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ХИСАРЯ 
 

 
4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624,  

е-mail: council@hisarya.bg, contacts@hisarya.bg, web: http://hisar.bg                                                                                        

П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

 №  317 

 

     Взето с Протокол № 18 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 16.02.2021 год. 

     Относно: точка „Двадесет и трета“ - Докладна записка относно: Създаване 

на одитен комитет в Община Хисаря - докладва: инж. Пенка Ганева - кмет на 

община Хисаря. 

 

   На основание чл. 21, ал.1, т.23 вр. ал.2  от ЗМСМА,  чл. 18 , ал.1   от 

ЗВОПС и  на изложеното в докладната записка, Общински съвет Хисаря  

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Създава се в Община Хисаря одитен комитет в състав от 3 членове, от които 

2 външни членове и 1 вътрешен за общината член в състава на одитния 

комитет. 

2. Възлага на кмета на общината да организира процедура за избор на външни 

членове на одитния комитет. 

3. Резултатите от процедурата да бъдат предоставени на общински съвет за 

утвърждаване.   

МОТИВИ: Съгласно чл. 18 ал.1 от ЗВОПС в общините, с изградени звена за 

вътрешен одит, задължително се създават одитни комитети, които се състоят от 

3 до 5 членове, включително и председател, като най-малко две трети от тях са 

външни за организацията лица. С оглед изпълнението на това нормативно 

задължение, общинския съвет намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 17     - „против“ – няма  

Гласували – 17              - „въздържали се“ – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов 

ТЕХН. СЪТРУДНИК „ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС“: /п/ Таня Аксимова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                                 /Петко Петров/  

mailto:contacts@hisarya.bg
http://hisar.bg/

