
 

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 

 

№ 373 

 

    Взето с Протокол № 22 на  заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.06.2021 год. 

 

     Относно: точка „Първа“ - Докладна записка относно: Оборудване на стаи 

за работа с деца по метода: Монтесори -  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 от Закона за 

публичните финанси, във връзка с чл.46, ал.1 от 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 да бъдат обособени две Монтесори класни стаи, както следва:  

1.1. В Център за обществена подкрепа“ гр. Хисаря – 1 брой; 

1.2. В Детска градина „Мечо пух“ гр. Хисаря – 1 брой; 

 

2. Финансови параметри за изпълнението на т.1: 

2.1.„Обособяване на Монтесори класна стая в Център за обществена 

подкрепа“ гр. Хисаря със: 

 стойност 25 000 лв.; 

 източник на финансиране: преходен остатък от §31-11 ДДД; 

 § по ЕБК: 15-00 Материали; 

 Дейност 526 ЦОП;  

 2.2. .„Обособяване на Монтесори класна стая в Детска градина „Мечо 

Пух“ гр. Хисаря със: 

 стойност 30 000 лв.; 

 годишна задача за 2021г. 11 000 лв. 

 източник на финансиране: преходен остатък от §31-11 ДДД; 
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 § по ЕБК: 15-00 Материали; 

 Дейност 311ДГ;  

 година на изпълнение 2021г. – 2022г. 

 

3. Изменя бюджета на община Хисаря за 2021г., както следва:  

3.1. Дейност 311 „Детски градини“ – ДДД 

                                                  Било    Става  Разлика 

§ 01-01 Заплати и възн. на перс. 763 052  753 552       -  9 500 

§ 05-51 Осигуровки за ДОО    96 200      95 200         -  1 000 

§ 05-60 ЗОВ              37 114   36 614            -  500 

§ 10-15 Материали             0   11 000        +11 000  

Всичко:      896 366    896 366                 0 

 

3.2. Дейност 526 „Център за обществена подкрепа“ – ДДД 

           Било      Става             Разлика  

 § 10-20 Р-ди за външни услуги  47 061 22 061             25 000 

 § 10-15 Материали    33 000 58 000      + 25 000 

       Всичко:     80 061 80 061             0 

 

 

 

 

МОТИВИ: Методът Монтесори е метод за възпитание още от най-ранна 

детска възраст. Основан на практическите наблюдения и на научните открития на 

д-р Мария Монтесори, италиански лекар и педагог, методът се прилага успешно 

вече повече от 100 години и печели популярност в цял свят. Главното във 

философията на Монтесори е детето. В специална среда то усъвършенства своето 

физическо състояние, формира моторни и сензорни навици, съответстващи на 

възрастта му, придобива навици на базата на собствения опит. Педагогът само 

наблюдава детето и създава среда, в която детето да може да се развива. Основните 

принципи на метода на Монтесори са свободата и личният избор на детето. Детето 

само изгражда своето собствено „аз“, самостоятелно решава в кой етап от живота 

си кои познания да усвои и да направи възможно възприемането на определени 

умения и знания. Девизът на педагогиката на Монтесори е: „Помогни ми да се 

справя сам!”. Приносът на този метод в съвременното образование е безспорен. 

Ето защо идеята да бъде внедрен метода „Монтесори” се подкрепя от общинския 

съвет. Спецификата на този метод на обучение, предпоставя и специфични 

концепции при реализиране на тези класни стаи. Методът Монтесори има 

специално отношение към средата на детето, която основно е неговата детска стая. 

Основното изискване към детското пространство е така да бъде организирано, че 

детето да го владее. Да се чувства свободно и стимулирано сетивно да учи, да се 

забавлява, да отморява, да се обслужва, като намесата на възрастен трябва да е 

сведена до минимум. Ето защо е необходимо не само да се отделят помещения, но 

и да се осигури финансиране за изграждане на тези стаи с подходящи мебели, 

оборудване, обзавеждане и т.н. Предложеното с докладната решение за изграждане 



и финансиране на класни стаи „Монтесори” се подкрепя от общински съвет. Воден 

от предходното, общинският съвет намира решението за целесъобразно. 

 

 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 10 

Присъствали – 14     - „против“ – 1 

Гласували – 14                   - „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/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 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 

 

           № 374 

 

Взето с Протокол № 22 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.06.2021 год. 

 

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

месечните обезпечения и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО за периода от 

01.03.2020 г. до 31.12.2020 г.- докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на община 

Хисаря. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 , т.8 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от 

Закона за публичните финанси и във връзка с §58 на ПЗР на Закон за изменение 

и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с поименно 

гласуване  Общински съвет Хисаря  

 

                                             Р  Е  Ш  И  : 

 

Със средствата от месечните обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и 

чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 01.03.2020г. до 

31.12.2020г. в размер на 229 457,45 лв. да се извършат следните разходи: 

 

- 36 000 лв. с ДДС за почистване на речните корита и прилежащите площи 

на деретата намиращи се в регулация по населените места в общината. 

- 193 457,45 лв. с ДДС за закупуване на транспортно средство и /или 

транспортно-подемна техника, обезпечаваща функционирането на 

общинските системи за управление на отпадъците. 

 

      МОТИВИ: Като взе предвид писмо изх. № 08-00-63/15.01.2021г. 

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и необходимостта от 

почистване на речните корита и прилежащите площи на деретата намиращи се 

в регулация по населените места в общината, с оглед възстановяването на 

проводимостта в речните легла, като взе предвид необходимостта от 

транспортно-подемна техника и транспотни средства, които да обезпечат 

функционирането на системите за управление на отпадъците, отчитайки 

възможността, предоставена с § 58 на ПЗР на Закон за изменение и 

допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн. ДВ. бр.105 
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от 11.12.2020г.), както и производствената необходимост от нарочно решение 

на общинския съвет, Общински съвет – Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 

 

 

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

Присъствали – 14     - „против“ –няма 

Гласували – 14     - „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 

 

             № 375 

 

Взето с Протокол № 22 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.06.2021 год. 

 

Относно: точка „Трета“ - Докладна записка относно: Информация за 

постъпилите жалби и сигнали в Общината и работата по тяхното решаване  - 

докладва: Петко Петров - Секретар на община Хисаря. 

 

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

Хисаря  

 

                                              Р  Е  Ш  И  : 

         1.Общински съвет приема Информацията за постъпилите жалби и сигнали 

в Община Хисаря и работата по тяхното решаване. 

 

     МОТИВИ: С оглед осъществяване на контрол върху работата на 

Общинската администрация и решаването на въпросите, поставени пред нея, 

Общинския съвет намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 14     - „против“ – няма 

Гласували – 13     - „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 

 

       №  376 

 

Взето с Протокол № 22 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.06.2021 год. 

 

Относно: точка „Четвърта“ - Докладна записка относно: Актуализация 

на Годишната програма на община Хисаря за управление и разпореждане с 

общинската собственост за 2021 година и даване на съгласие за продажба на 

ПИ с идентификатор 77270.65.912, област Пловдив, община Хисаря, гр. Хисаря, 

местност СИВИЯ ГЕРАН – 03 - докладва:  инж. Пенка Ганева - Кмет на община 

Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 3, чл. 8, ал. 9, т.2,   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 Общински 

съвет Хисаря 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Актуализира Годишната програма на община Хисаря за управление и 

разпореждане с общинската собственост за 2021 година, като в Раздел 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“; точка ІІ.2. „Описание на имотите, които общината има 

намерение да предложи за  продажба”, подточка ІІ.2.2. Земеделски земи, да бъде 

включен: 

       ПИ с идентификатор 77270.65.912, област Пловдив, община Хисаря, гр. Хисаря, 

местност СИВИЯ ГЕРАН - 03 , категория  на земята: 7, НТП – изоставена орна земя, 

площ 1778 кв. м, стар номер 065912   

        2. Да се извърши продажба, след провеждане на публичен явен търг по реда на  

глава VІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имуществото в Община Хисаря, на: 

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


       ПИ с идентификатор 77270.65.912, област Пловдив, община Хисаря, гр. Хисаря, 

местност СИВИЯ ГЕРАН - 03 , категория  на земята: 7, НТП – изоставена орна земя, 

площ 1778 кв. м, стар номер 065912  – частна общинска собственост, съгласно АОС 

№ 1442/08.06.2021 г. 

        3. Приема и утвърждава за начална тръжна цена при провеждане на търга по 

точка 2, определената с доклад на лицензиран оценител инж. Г. Н. К.,  пазарна 

стойност на правото на собственост за ПИ с идентификатор 77270.65.912, област 

Пловдив, община Хисаря, гр. Хисаря, местност СИВИЯ ГЕРАН - 03 , категория  на 

земята: 7, НТП – изоставена орна земя, площ 1778 кв. м, стар номер 065912   -  2 045 

.00 /две хиляди четиридесет и пет/ лева без ДДС. 

4. Въз основа на резултатите от проведения търг, кметът на общината да  

сключи договори за продажба.   

 

МОТИВИ: Във връзка с проявен интерес за закупуване на имота, с цел 

осигуряване на приходи за общинския бюджет за обезпечаване финансирането на 

част от общинските дейности, Общински съвет-Хисаря намира настоящото 

решение за целeсъобразно. 

 

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

Присъствали – 14     - „против“ – няма 

Гласували – 14     - „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 

 

       № 377 

 

Взето с Протокол № 22 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.06.2021 год. 

 

Относно: точка „Пета“ - Докладна записка относно: Готовността на 

община Хисаря за летния сезон - 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  : 

 

     Общински съвет – Хисаря приема информацията за готовността на община 

Хисаря за летния сезон. 

 

МОТИВИ: Приемането решението има за цел да провери готовността на 

общината за летния туристически сезон, като атрактивна туристическа 

дестинация за балнеология и СПА туризъм, както и общото състояние на 

относимите към туризма инфрастуктура. С оглед предходното, Общински съвет 

Хисаря намира решението за целесъобразно.  

 

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

Присъствали – 14     - „против“ – няма 

Гласували – 14     - „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 НИЕ   

 

      № 378 

 

Взето с Протокол № 22 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.06.2021 год. 

 

          Относно: точка „Шеста“ - Докладна записка относно: поискана 

информация с входящ №61-00-98/29.04.2021г. за сградния фонд на читалищата 

в община Хисаря 

 

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

Р  Е  Ш  И  : 

 
1. Общински съвет Хисаря приема предоставена информация за сведение. 

 

       МОТИВИ: Във връзка с осъществяване на контрол върху общинската 

администрация относно стопанисването на сградния фонд на читалищата в 

община Хисаря, получаване на актуална информация за неговото фактическо 

състояние към момента, както и сторените ремонти във връзка със запазването 

му, общинският съвет намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 14     - „против“ – няма 

Гласували – 14     - „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 

 

           № 379 

 

Взето с Протокол № 22 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.06.2021 год. 

 

Относно: точка „Седма“ - Докладна записка относно: Определяне реда за 

предоставяне на патронажна грижа, като услуга от общ икономически интерес 

(УОИИ) от Община Хисаря по Проект № BG05M9OP001-6.002-0145 

„Патронажна грижа + в община Хисаря” по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 

“Патронажна грижа +“, по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020г. - докладва: инж. Пенка Ганева - Кмет на община Хисаря. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл.29, ал.1 от Закона 

за социалните услуги, във връзка с Решение на ЕК за Услуги от общ 

икономически интерес (УОИИ) от 20.12.2011г. и административен договор № 

BG05M9OP001-6.002-0145 „Патронажна грижа + в община Хисаря” по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“  по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., Общински съвет Хисаря  

Р  Е  Ш  И  : 

1. Упълномощава Кмета на община Хисаря да възложи чрез Заповед 

изпълнението на услугата Патронажна грижа, като услуга от общ икономически 

интерес на отдел в общинска администрация Хисаря, съдържаща всички 

необходими реквизити, съгласно член 4 от Решението на ЕК за УОИИ от 

20.12.2011г. по  Проект BG05M9OP001-6.002-0145 „Патронажна грижа + в 

община Хисаря” . 

2. Да не се заплащат такси от потребителите на услугата Патронажна 

грижа, финансираната по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 

2014-2020, по  Проект BG05M9OP001-6.002-0145 „Патронажна грижа + в 

община Хисаря”. 

 

      МОТИВИ: Настоящото решение се взема на основание чл. 17, ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и 
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след като се взеха предвид разпоредбите на Решение на комисията от 20 

декември 2011 година относно прилагането на член 106, параграф 2 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под 

формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени 

предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически 

интерес (нотифицирано под номер С (2011) 9380) (текст от значение за ЕИП) 

(OB L 7/11.01.2012) и Указанията за осигуряване на съответствие на проектите 

за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. с приложимия режим 

по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ 

икономически интерес. Воден от горното, Общинския съвет Хисаря намира 

настоящото решение за целeсъобразно. 

 

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

Присъствали – 14     - „против“ – няма  

Гласували – 14     - „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 

 

           № 380 

 

Взето с Протокол № 22 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.06.2021 год. 

 

Относно: точка „Осма“ - Докладна записка относно: Актуализация на 

Бюджет 2021 г., Инвестиционната програма 2021 г., Ремонтна програма 2021 г. 

и Разчета на сметките за СЕС за 2021 г. на община Хисаря - докладва: инж. 

Пенка Ганева – Кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл.21, ал.1 т.6, ал.2 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 и 3 и чл.144 ал.4 

от ЗПФ и чл.41, ал.2 и 3 и чл.57, ал.2 от Наредбата на Общинския съвет, с 

поименно гласуване Общински съвет Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

1. Приема актуализация по плана на бюджета на Община Хисаря и 

второстепенните разпоредители за 2021 г., съгласно Приложения № 1,2,3,4, 5 и 

15. 

         2. Приема актуализация на Инвестиционна програма на общината за 

2021 г., съгласно Приложение № 6 

         3. Приема актуализация на Ремонтната програма на общината за 2021 г., 

съгласно Приложение № 7 

         4. Приема актуализация по Разчета на сметките за СЕС за 2021 г., 

съгласно Приложения № 8,1, 8,2, 8,3, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. 

         5. Дава съгласие възстановения разход за ДДС, допустим по ОП 

„Околна среда“, да се трансферира от Бюджета към СЕС с размера на 

възстановеното ДДС по проект „Проектиране и изграждане на компостиращи 

инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ 

 

МОТИВИ: С оглед извършен анализ върху изпълнението на приетия от 

общински съвет бюджет на Община Хисаря за 2021 год., както и осъществяване 

на контрола върху осигуряването и финансирането на публични блага и услуги 

и върху преразпределението и трансферирането на средства в общинския 

бюджет, се налага да се извършат компенсирани промени, подробно описани в 
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докладната записка на кмета на общината, които промени са в частта за 

делегираните от държавата дейности между утвърдените показатели за 

разходите в рамките на една дейност и от една дейност в друга, при условие, че 

не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и в частта 

на местните дейности между утвърдените разходи в рамките на една бюджетна 

дейност и от една дейност в друга при спазване на законовите разпоредби по 

изпълнението на бюджета и неговото отчитане. В текста към докладната и 

нейните приложения са изложени кратки аргументи за предложените промени, 

които общинския съвет намира за основателни. Воден от предходното, 

общинският съвет намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 14     - „против“ – няма  

Гласували – 14     - „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 

 

           № 381 

 

Взето с Протокол № 22 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.06.2021 год. 

 

Относно: точка „Девета“ - Докладна записка относно: Реализация на 

проект „Ремонт на зала, гримьорна и сцена в сградата на НЧ „Тодор Д. 

Пашкулов – 1928“, с. Старо Железаре - докладва: инж. Пенка Ганева - Кмет на 

община Хисаря. 

 

      На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от ЗМСМА, с поименно гласуване 

Общинския съвет Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие община Хисаря да предостави средства в размер на 

26 818 /двадесет и шест хиляди осемстотин и осемнадесет/ лв. на НЧ „Тодор Д. 

Пашкулов – 1928“, с. Старо Железаре за извършване на авансово плащане по 

договор за „Ремонт на зала, гримьорна и сцена в сградата на НЧ „Тодор Д. 

Пашкулов – 1928“, с. Старо Железаре. 

2. Средствата в размер на 26 818 /двадесет и шест хиляди осемстотин 

и осемнадесет/ лв. да бъдат осигурени под формата на безлихвен заем от 

набирателната сметка на община Хисаря. 

3. Средствата в размер на 26 818 /двадесет и шест хиляди осемстотин 

и осемнадесет/ лв. да бъдат възстановени от НЧ „Тодор Д. Пашкулов – 1928“, с. 

Старо Железаре до края на 2021 г. 

 

МОТИВИ: НЧ „Тодор Д. Пашкулов – 1928“, с. Старо Железаре е едно от най-

старите читалища на територията на община Хисаря с близо стогодишна 

история. Читалището е вписано в регистъра на НЧ към Министерството на 

културата. Читалището допринася не само за запазването на просветата в 

общината с библиотечния си фонд, но и за съхранението и разпространението 

на фолклорните традиции, музика и обичаи. Ето защо е безспорно запазването 

и поддържането му не само като екип и членове, но и като материална база, с 

която да бъдат реализирани целите на читалището.  Тази връзка е необходимо 

да бъде извършен ремонт на зала, гримьорна и сцена в сградата на НЧ, предмет 
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на договора, посочен в докладната. Липсата на наличен финансов ресурс на 

разположение на НЧ, както и изложеното по-горе по отношение читалището, 

обосновават желанието на общинският съвет да помогне в създалата се 

ситуация, описана в докладната. Воден от предходното, общински съвет намира 

решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 14     - „против“ – няма 

Гласували – 14     - „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 

                № 382 

 

      Взето с Протокол № 22 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.06.2021 год. 

      Относно: точка „Десета“ - Докладна записка относно: Актуализация на 

списъка с пътуващи служители - докладва: инж. Пенка Ганева - Кмет на 

община Хисаря. 

На основание чл.21, ал.1 т.6 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 от ЗПФ 

и чл.41, ал.2 от 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 на 

Общинския съвет, с поименно гласуване Общински съвет  Хисаря 

           Р  Е  Ш  И  : 

Допълва списъка на пътуващите служители утвърден с Приложение № 25 към 

Решение № 308/16.02.2021 г. на ОбС гр. Хисаря, които имат право на 

транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно, както 

следва: 

ІІ. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

3. Н. Х. П. – трудотерапевт в ДСХ с. Старосел от гр. Пловдив до с. Старосел 

и обратно; 

 

     МОТИВИ: Общинският съвет констатира, че служителят от общинска 

администрация на община Хисаря Н. П. заема длъжността „трудотерапевт” като 

изпълнява задълженията си в ДСХ с. Старосел. С оглед постигане на оптимално 

финансово обезпечаване на транспортните разходи, списъка с пътуващи 

служители следва да бъде допълнен съответно. Воден от предходното, 

Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали – 14     - „против“ – няма 

Гласували – 13               - „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 

 

№ 383 

 

     Взето с Протокол № 22 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 22.06.2021 год. 

 

     Относно: точка „Единадесета“ - Докладна записка относно: Изпълнение 

ползването на дървесина от горски територии, собственост на  Община Хисаря 

за редовни сечи за Лесфонд 2021 г., по реда и условията на чл. 5 от „Наредба № 

8  от 05.08.2011 г. за сечите в горите”  и добив на дърва за огрев от общински 

горски фонд за снабдяване на местното население с дърва за огрев  от горски 

територии, собственост на  Община Хисаря за отоплителен сезон 2021-2022 

година - докладва: инж. Ангел Веселинов – Директор на ОП ОГС – Хисаря. 

 

  На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал. 1 от ЗОС,  във 

връзка с чл.3, ал.1, т.1, чл.5, ал.1, т.1 и т. 2, чл.49, ал.1, т.2, т. 5, чл. 12, ал. 1 и чл. 

15, ал. 3, чл. 35, чл. 71, ал. 1, т. 1, т. 4, ал. 2, т. 1 б.”а” вр. чл.71, ал.7 от „Наредба 

за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти”, с поименно гласуване Общински съвет – 

Хисаря 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Определя ползването на дървесина в отдели/подотдели 121/б, 121/д, 

121/е, 121/в, 121/з, горски територии общинска собственост, да бъде за 

задоволяване нуждите на местното население с дърва за огрев за отоплителен 

сезон 2021-2022 година.  

2. Възлага на Кмета на Община Хисаря да проведе процедури на 

основание чл. 12, ал. 1 и чл. 15, ал. 3 от „Наредба за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и 

общинска собственост, за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти”- открити конкурси за добив на дървесина, товарене, транспортиране 

до съответния адрес на крайния потребител. Сечта да се извърши в 

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


отдели/подотдели 121/б, 121/д, 121/е, 121/в, 121/з, горски територии общинска 

собственост. 

3. Възлага на кметовете на населените места да изготвят списъци на 

желаещите физически лица да закупят дърва за огрев, като в списъците се 

посочват трите имена на физическите лица и постоянен адрес на територията на 

общината. Продажба на дърва за огрев се извършва на не повече от един член 

на домакинство. Желаещите физически лица следва да са пълнолетни, да не са 

търговци и да използват дървесината за лични нужди, без право на продажба. 

Списъците, се одобряват от Кмета на Община Хисаря и след това се представят 

в ОП”Общинско горско стопанство” за изпълнение. 

4. Максималния размер на дърва за огрев на домакинство е 10 /десет/ 

пространствени м.куб. 

5. Да се извърши продажба на дърва за огрев на населението на 

Община Хисаря на цена 67,00 лв. с ДДС за един пространствен кубик, като в 

цената са включени разходите за добив и транспорт до адрес. 

6. Определя ползването на дървесина в отдели/подотдели 121/ж, 

256/д, 256/е, 257/а, 257/б, 257/в, 257/м, 257/у, 257/ц, 257/х, 257/з1, горски 

територии общинска собственост, да се осъществи чрез продажба на стояща 

дървесина на корен, като се организира и проведе процедура търг с тайно 

наддаване за продажба стояща дървесина на корен по реда на „Наредбата за 

условията и реда за възлагане  изпълнението на дейности в горските територии 

държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти” при прогнозни количества както следва: черен бор - 2600 

м.куб., бял бор – 49 м.куб., дъб – 51 м.куб., акация – 312 м.куб. 

7. Във връзка с изпълнение на предходната точка, приема минимални 

единични начални цени при провеждане на търг с тайно наддаване за 

продажба на стояща дървесина на корен по асортименти в отдели/подотдели 

121/ж, 256/д, 256/е, 257/а, 257/б, 257/в, 257/м, 257/у, 257/ц, 257/х, 257/з1 както 

следва: 

категории дървесина, сортименти  
Дървесен 

вид 

лв./плътен 

куб.м. без 

ДДС 

Едра     

с диаметър в тънкия край над 30см бб 72.00 

с диаметър в тънкия край над 30см чб 62.00 

с диаметър в тънкия край от 18 зо 29см бб 62.00 

с диаметър в тънкия край от 18 зо 29см чб 52.00 

Средна      

Тънки трупи от 15 до 17см     

с диаметър в тънкия край от 15 до 17см бб 52.00 



с диаметър в тънкия край от 15 до 17см чб 47.00 

Технологична дървесина      

Технологична дървесина  бб 20.00 

Технологична дървесина  чб 20.00 

Дребна     

Технологична дървесина      

Технологична дървесина  бб 20.00 

Технологична дървесина  чб 20.00 

колове ак 40.00 

Дърва     

Технологична дървесина      

Технологична дървесина  чб 20.00 

Технологична дървесина  бб 20.00 

Технологична дървесина  ак 35.00 

Дърва за огрев     

ОЗМ бб 45.00 

ОЗМ чб 45.00 

ОЗМ ак 40.00 

иглолистни дърва бб 15.00 

иглолистни дърва чб 15.00 

широколистни - меки срлп 20.00 

широколистни - твърди дб,гбр,мжд 42.00 

широколистни - твърди ак 35.00 

           

       МОТИВИ: Във връзка със задоволяване нуждите на местното население с 

дърва за огрев на територията на Община Хисаря от горски територии, 

общинска собственост, както и с оглед необходимостта за извършване на 

възобновителна и , отгледна сеч в посочените в докладната отдели/подотдели 

горски територии – общинска собственост, като взе предвид, че целите на тези 

сечи са възобновяване на ново поколение гора, регулиране на състава и 

произхода на насажденията, подобряване на растежа и увеличаване на 

производителността на насажденията, като взе предвид, че са спазени 

изискванията на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, както и 

нормативното изискване за вземане на решение на общински съвет в 

съответната част, общинският съвет намира решението за целесъобразно. 

 

 

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

Присъствали – 14      - „против“ – няма 

Гласували –  14                        - „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/ 


