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ОБЕКТ Сметна стойност

Усвоено до края 

на предходната 

година

Целева субсидия 

за капиталови 

разхди 2022

трансфери от ЦБ 

2022- § 31-11, § 61-

01

преходен остатък 

ЦС и Трансфери 

Собствени 

бюджетни 

средства 2022 г.

Преходен остатък 

от собствени 

бюджетни 

средства 2022 г.

Други източници 

за финансиране -

(дарения, 

ПУДООС, заеми, 

Европейски 

средства                

КСФ                               

ДФЗ - РА) вкл. 

преходен остатък
1 2 3 4

Обекти с външно финансиране

Инженеринг (проектиране, СМР, доставка на машини и оборудване

(стационарно) и авторски надзор) за обект изграждане на

компостираща инсталация за нуждите на община Хисаря; Изготвяне на

комплексен доклад за оценка на съответствието на работен

инвестиционен проект за компостираща инсталация за разделно

събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, за нуждите на община

Хисаря, вкл. съпътстващата инфраструктура и осъществяване на

строителен надзор при реализация на проекта; Дейности по осигуряване

на информация и комуникация, Дейности по осигуряване на

визуализация. Проект № BG16M1OP002-2.005-0017, Сключен договор

№ Д-34-27/09.04.2019 г. за осигурено финансиране на 3373264,45 лв. с

ДДС

3 373 264.45 3 373 264.45

Проект за експониране и социализация, консервация, реставрация и

архитектурно-строителни работи „Античният град Диоклецианопол (гр.

Хисаря) – перлата на провинция Тракия на балнеолечението в римската

империя“. Проект № BG16RFOP001-6.002-0004, подаден пред ДЗЗД

"Фонд за устойчиви градове" и УО НА ОПРР 2014–2020.

9 779 140.00 9 779 140.00

Комплекс „Момина баня“ – реконструкция и ремонт на сградата на

Момина баня – стара

2 416 000.00

Изграждане на мултифункционална спортна площадка в двора на ОУ

"Васил Левски", в ПИ-65, кв. 6, кв. Момина баня, град Хисаря.

Финансирането се извършва от: Проект № BG06RDNP001-7.007-0013-

C01/ 14.05.2019 г. 

97 732.17 97 732.17

Предоставяне на услуга по изготвяне на инвестиционен проект и

осъществяване на авторски надзор за обект: „Преустройство на

отоплителна инсталация за работа на компресиран природен газ в

Народно Читалище „Иван Вазов“ гр. Хисаря, Община Хисаря, Област

Пловдив, финансирана с безвъзмездна финансова помощ по процедура

BG06RDNP001-19.601 - МИГ ХИСАРЯ - Мярка 6 „Инвестиции в

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка

по мащаби инфраструктура” на Програмата за развитие на селските

райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейският

земеделски фонд за развитие на селските райони (9 400,30 + 800,00)

16 069.50

Предоставяне на услуга по изготвяне на инвестиционен проект и

осъществяване на авторски надзор за обект: „Основен ремонт на

образователната инфраструктура за спортни дейности в Община Хисаря

– дворно пространство СУ „Христо Смирненски“, гр. Хисаря,

финансирана с безвъзмездна финансова помощ по процедура

BG06RDNP001-19.601 - МИГ ХИСАРЯ - Мярка 6 „Инвестиции в

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка

по мащаби инфраструктура” на Програмата за развитие на селските

райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейският

земеделски фонд за развитие на селските райони (14 469,50 + 1 600,00|) 

19 283.40

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2022



Обекти, финансирани от целева субсидия за капиталови разходи 

(ЦСКР) и преходен остатък от ЦСКР

609200.00 284699.00

СМР

Реконструкция и благоустрояване на улица „Паисий Хилендарски“ в 

участъка между улици „Хан Аспарух“ (Генерал Тотлебен) и ул. „Бор“ 

от осова точка 127, 128, 190, 241, 129 до осова точка 80, по 

регулационния план на кв. Момина баня, гр. Хисаря, община Хисаря

228334.00 68074 94671.00 64599.00

Реконструкция и благоустрояване на улица „Баба Тонка” в участъка 

между улица „Мушо Мушевски” и улица „Климент Охридски” между 

осови точки 38-37-69-70-71 и осови точки 81-82 по регулационния план 

на кв. Веригово, гр. Хисаря

296134.00 86968 134826.00 74340.00

Реконструкция и благоустрояване на улица „Даскал Кольо Попов” 

между осови точки 64-80-81 по регулационния план на кв. Веригово, гр. 

Хисаря

128513.00 37366 3960.00 87187.00

Ремонт на покрива на читалище в кв. Веригово - обектът е преходен 15000.00 15000.00

Реконструкция и благоустрояване, включително подмяна на водопровод 

и сградни водопроводни отклонения, на улица „Кольо Славчевски” 

между осови точки 41-66-67 и между осови точки 65-68-67-71 по 

регулационния план на кв. Веригово, гр. Хисаря

268848.00 198777.00 70071.00

Реконструкция и благоустрояване на улица „Найден Стоянов“ в 

участъка между улици „Бор“ и ул. „Хайдушка“ от осова точка 105, 235, 

96, 203 до осова точка 200, по регулационния план на кв. Момина баня, 

гр. Хисаря

125280.00 104400.00 20880.00

Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на 

единадесет детски площадки в населените места на територията на 

община Хисаря

318792 300000.00 18792

ПРОЕКТИРАНЕ

Допълнително водоснабдяване на с. Кръстевич - изготвяне на ПУП-

ПРЗ, ПУП-ПП за ел. трасе, преработка на проект, допроектиране (2400

+ 927 преходен остатък)

24 687.00 20340.00 1 020.00 3 327.00

Проектиране на ремонт и подмяна на амортизиран водопровод по улици 

в с. Кръстевич по трасето на довеждащ водопровод от сондажен

кладенец

6 360.00 4860.00 554.00 166.00 780

Проектиране на реконструкция и благоустрояване на улици в гр. 

Хисаря - Васил Левски - обектът е преходен

7 440.00 2 232.00 5 208.00

Проектиране на реконструкция и благоустрояване на улици в гр.

Хисаря - Шейново - обектът е преходен

6 960.00 2 088.00 4 872.00

Проектиране на реконтрукция и благоустрояване на улици в гр. Хисаря -

Йорданка Николова, 9-ти май, Мушо Мушевски и Стейо Байряктарина

о.т. , Младост (северно от Тотлебен), Бузлуджа (северно от Тотлебен),

Опълченска, Хайдушка, Здравец (северно от Тотлебен) - Приложение 4

55 242.00 55 242.00

1. +B37:B45„Реконструкция и благоустрояване, вкл. подмяна на уличен 

водопровод и сградни водопроводни отклонения на улица „Йорданка 

Николова” в участъка между улица „Мушо Мушевски” и улица 

„Априлци”, между осови точки 34-36-72а-73-75-75а-76а-76 по 

регулационния план на кв. Веригово, гр. Хисаря“;

2 124.00 2 124.00

2. „Реконструкция и благоустрояване, вкл. подмяна на уличен 

водопровод и сградни водопроводни отклонения на улица „Мушо 

Мушевски“ и „Стею Байряктарина“ между осови точки 31-30-29б-29-

29а-28-24а-24-23-22-18-17 по регулационния план на кв. Веригово, гр. 

Хисаря“;

3 840.00 3 840.00

3. „Реконструкция и благоустрояване на улица „Бузлуджа“ между 

улица „Тотлебен“ и улица „Бор“ в участък от о.т. 20-24-263-264-265-

220-219-154-218-145-146-141-142-63-(43-50) по плана на кв. Момина 

баня, гр. Хисаря“;

5 160.00 5 160.00



4. „Реконструкция и благоустрояване на ул. „Здравец“ между улица 

„Тотлебен“ и улица „Бор“ в участък от о.т. 158-153-223-217-145-144-

174-66-65-172-254-253-171-41 по плана на кв. Момина баня, гр. Хисаря, 

вкл. подмяна на уличен водопровод частично и сградни водопроводни 

отклонения в участък от о.т. 145-144-174-66-65-172-254-251-253-171-

41“;

6 960.00 6 960.00

5. „Реконструкция и благоустрояване на улица „Младост“ между 

улица „Тотлебен“ и улица „Опълченска“ в участък от о.т. 27-155-156-

153-152-151-149-150-137 по плана на кв. Момина баня, гр. Хисаря, вкл. 

подмяна на уличен водопровод и сградни водопроводни“;

4 590.00 4 590.00

6. „Реконструкция и благоустрояване на улица „Опълченска“ с осови 

точки 174-146-147-148-150-137 по плана на кв. Момина баня, гр. 

Хисаря, вкл. подмяна на уличен водопровод и сградни водопроводни“;

2 520.00 2 520.00

7. „Реконструкция и благоустрояване на улица „Хайдушка“ с о.т. 240-

83-195-84-89-90-91-92-93-93а-94-95-204-97-206-98 по плана на кв. 

Момина баня, гр. Хисаря, вкл. подмяна на уличен водопровод и сградни 

водопроводни отклонения“;

8 688.00 8 688.00

8. „Реконструкция, благоустрояване и отводняване на повърхностни 

води на улица „9-ти май“ между улица „Тотлебен“ и улица „Бор“ с 

о.т. 159-258-134-228-186-185-252-184-135-181-234-75-74-73-72-61-243 

по плана на кв. Момина баня, гр. Хисаря“;

7 800.00 7 800.00

9. „Ремонт и реконструкция на булевард „Генерал Гурко“ в участък 

от о.т. 198-197-194-193-63 по плана на гр. Хисаря“.

13 560.00 13 560.00

Проектиране на изкуствени пътни неравности по републикански

пътища III-606 и III-6061 в населените места на Община Хисаря -

Кръстевич, Красново, Старосел, Паничери, Старо Железаре

9 750.00 9 750.00

1. „Проектиране на изкуствени пътни неравности – 2 броя по 

републикански път III-606 в село Кръстевич, Община Хисаря   и 

осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР“;

1 500.00 1 500.00

2. „Проектиране на изкуствени пътни неравности – 2 броя по 

републикански път III-6061 в село Красново, Община Хисаря и 

осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР“;

1 500.00 1 500.00

3. „Проектиране на изкуствени пътни неравности – 2 броя по 

републикански път III-6061 в село Старосел, Община Хисаря и 

осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР“;

1 500.00 1 500.00

4. „Проектиране на изкуствени пътни неравности – 2 броя по 

републикански път III-6061 в село Паничери, Община Хисаря и 

осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР“;

1 500.00 1 500.00

5. „Проектиране на изкуствени пътни неравности – 2 броя по 

републикански път III-6061 в село Старо Железаре, Община Хисаря и 

осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР“;

1 500.00 1 500.00

6.  „Проектиране на изкуствени пътни неравности – 2 броя по 

общински път PDV1057 в село Ново Железаре, Община Хисаря и 

осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР“;

1 500.00 1 500.00

7. „Проектиране на изкуствени пътни неравности – 1 брой по 

републикански път III-642 в село Михилци, Община Хисаря и 

осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР“;

750.00 750.00

Преработка на проект "Комплекс Момина баня - Ремонт и

реконструкция на баня Момина баня - стара" - Авторски надзор

36 000.00 6000.00 30000.00

Обекти, финасирани със собствени бюджетни средства 424 324.80 872 410.00 876 619.45

Проектиране

Проектиране на благоустрояване на изхода на гр. Хисаря по път III-642

посока гр. Пловдив и изхода на гр. Хисаря по път III-642 посока с.

Михилци

25 000.00

1. „Благоустрояване на изхода на гр. Хисаря по път III-642 посока гр. 

Пловдив, Община Хисаря“
12 500.00



2. „Благоустрояване на изхода на гр. Хисаря по път III-642 посока с. 

Михилци, Община Хисаря“
12 500.00

Проектиране на реконструкция на ВиК инфраструктура на улици на 

територията на гр. Хисаря: 1. „Реконструкция на бул. “Иван Вазов“ от 

осова точка 19,20,18А,18,93,92,91 до осова точка 90, гр. Хисаря“; 2. 

„Реконструкция на ул. “Антон Билкин“ от осова точка 14,16 до осова 

точка 17, гр. Хисаря“Проектиране на реконструкция на ВиК 

инфраструктура на улици на територията на гр. Хисаря: 1. 

„Реконструкция на бул. “Иван Вазов“ от осова точка 

19,20,18А,18,93,92,91 до осова точка 90, гр. Хисаря“; 2. „Реконструкция 

на ул. “Антон Билкин“ от осова точка 14,16 до осова точка 17, гр. 

Хисаря“

9 600.00

Проектиране реконструкция на улици на територията на гр. Хисаря: 1. 

„Реконструкция на бул. “Иван Вазов“ от осова точка 

19,20,18А,18,93,92,91 до осова точка 90, гр. Хисаря“; 2. „Реконструкция 

на ул. “Антон Билкин“ от осова точка 14,16 до осова точка 17, гр. 

Хисаря“; 3. „Реконструкция на ул. “Иванка Пашкулова“ от осова точка 

14 до осова точка 20, гр. Хисаря“; 4. „Реконструкция на ул. “Гео Милев“ 

от осова точка 17 до осова точка 18, гр. Хисаря“

21 000.00

Заснемане на гробищни паркове в Община Хисаря 12500.00

Изработване на инвестиционен проект за нова Пожарна в гр. Хисаря 25000.00

Реконструкция на защитно покритие Четиньова могила - проектиране
17000.00

Реконструкция на защитно покритие Хоризонт - проектиране 12500.00

СМР

Преустройство на отоплителни инсталации за работа на компресиран 

природен газ на сградите на Общинска администрация, находящи се в 

УПИ VI-Общинска администрация (УПИ 599), кв. 78 по плана на гр. 

Хисаря (16677 от продажби) 68163 преходен остатък продажби 

80876.40 12713.40 68163.00

Преустройство на отоплителни инсталации за работа на компресиран 

природен газ на сградите на ОП „ЧОСР“ и Дневен център за стари хора, 

находящи се в УПИ IV-908, кв. 21 по плана на Археологически резерват 

гр. Хисаря ( 12640 продажби преходен)

56966.40 9966.40 47000.00

Ремонт на улица с осови точки 51-52-53-53а-54 по плана на с. Ново 

Железаре, Община Хисаря, Област Пловдив
59905.01 70000.00

Изграждане на пенсионерски клуб в с. Ново Железаре 70 000.00

Изграждане на детска площадка в с. Ново Железаре - беседка и 

съоръжения

16 000.00

Благоустрояване в с. Ново Железаре 40 000.00

Благоустрояване в кв. Миромир, гр. Хисаря 55 000.00

Изграждане на довеждащ външен кабел 1 Kv до компостираща 

инсталация за зелени отпадъци
44 260.00 44 260.00

Реконструкция на бул. “Иван Вазов“, вкл. ВиК инфраструктура, от 

осова точка 19,20,18А,18,93,92,91 до осова точка 90, гр. Хисаря
1 000 000.00

Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа,

включително сградни отклонения, по ул. Петко Каравелов (клон 15 -

263 м) – общо 263 м HDPE DN 90

88 803.00 88 803.00

Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа,

включително сградни отклонения, по ул. Любен Каравелов ( клон 17 –

165 м) – общо 165 м HDPE DN 90

55 804.00 55 804.00

Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа,

включително сградни отклонения, по ул. Шести септември (клон 18 - 93

м, клон 56 -130 м и клон 57 - 206 м) – общо 429 м HDPE DN 90 

180 000.00 180 000.00

Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа,

включително сградни отклонения, по ул. Трети март (клон 17 - 129 м и

клон 19 - 112 м) – общо 241 м HDPE DN 90

77 000.00 77 000.00

Изграждане на тоалетна при детската площадка в кв. 6, гр. Хисаря 1000.00 480.00

Минерален водопровод от Красновски бани до с. Красново 5490.00 4300.00



Подмяна на етернитов водопровод по улица 3-ти март, гр. Хисаря

между бул. Генерал Гурко и ул. Никола Вапцаров (клон 58) в гр. Хисаря 

– ЦГЧ (централна градска част)

50000.00 50 000.00

Ремонт на покриви на детски градини - Дъга, кв. Момина баня и Слънце 

в с. Паничери

50000.00

Ремонт на улици в с. Беловица 60000.00

Благоустрояване на центъра на с. Беловица 53829.00

Благоустрояване на улица с о.т. 93-91-90-89 в с. Мътеница 13000.00

Благоустрояване на улици в с. Мътеница 53803.00

Изграждане на улично осветление по улица Шейново 10000.00

Доставка

Доставка чрез покупка на специализирана техника, машини, и 

оборудване за нуждите на ОП „Чистота, озеленяване, строителство и 

ремонт“, гр. Хисаря - със средства от отчисления 

2518874.62 816619.45


