
 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

 

      П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           №  661  

 

Взето с Протокол № 71 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.12.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Първа“ - Докладна записка относно: Удостояване със 

званието „Почетен гражданин на град Хисаря” и присъждане на „Почетен знак 

на община Хисаря” на български граждани - докладва П. Петров – секретар на 

община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 и  ал. 2, Общински съвет гр. Хисаря  

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Удостоява посмъртно със званието „Почетен гражданин на гр. Хисаря” 

поп Иван Марков – съосновател на ОУ „Васил Левски” гр. Хисаря по случай 

175 години от основаването на училището. 

2. Удостоява с „Почетен знак на община Хисаря” г-н Ненко Маринов 

Джински за заслугите му за развитието на плуването в гр. Хисаря и 

популяризиране името на града. 

3. Възлага на Кмета на община Хисаря да поръча изготвянето на паметна 

плоча с имената на поп Иван Марков, поп Марко Иванов, даскал Иван Марков 

– Ингилиза и Тодор Вълков с цел увековечаване на заслугите им за основаване 

и функциониране на ОУ „Васил Левски” и поддържане на възрожденския дух в 

местното население. 

Паметната плоча да се постави на сградата на училището. 
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МОТИВИ: Поп Иван Марков е съосновател на училището в кв. Момина 

баня. В първите години училището е било в неговата къща. Удостояването е по 

случай 175 годишнината от основаване на ОУ „Васил Левски” в гр. Хисаря. 

Изготвянето на паметната плоча е с цел увековечаване на заслугите им за 

основаване и функциониране на ОУ „Васил Левски” и поддържане на 

възрожденския дух в местното население. Изключителна е и значимостта на г-н 

Н. Джински за развитието на спорта плуване - извеждането на хисарския отбор 

в А група с четирима шампиони в същата година поради, което  Общински 

съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

  

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма  

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

      П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           №  662  

 

Взето с Протокол № 71 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.12.2018 год. 

 

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

договора за възлагане на управление на „Медицински център I - Хисар“ ЕООД 

и промяна на Решение № 646 по Протокол № 69 от 13.11.2018 г. - докладва Ива 

Вълчева – председател на Общински съвет Хисаря. 

 

На основание чл.21, ал. 1,  т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА във  връзка с чл. 137, 

ал. 1, т. 5  и чл. 147 от Търговския  закон, във връзка с разпоредбите на  чл. 

16,  ал. 3 , чл. 62, ал. 1, ал. 3, и ал.4 от Закона за лечебните заведения във 

връзка, чл. 16, ал. 2 и  § 1а. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2006 г.) Наредба № 9 от 26 

юни 2000 г. за условията и  реда за провеждане на конкурси за възлагане 

на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения  и 

с чл. 10, ал.1, т.5. 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, приета с Решение 

№ 40, взето с Протокол № 7/24.01.2012г. на Общински съвет Хисаря, изм. и 

допълн. с Решение № 362, Протокол № 42/05.09.2017 г., изм. и допълн. с 

Решение № 545, Протокол № 61/19.06.2018 г. Общински съвет Хисаря, с 

поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря  

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Изменя т. 2 на Решение № 646 по Протокол №  69 от 13.11.2018 г.  в 

частта:  

„и определя възнаграждение  на временно изпълняващия длъжността 

управител на  „Медицински център I - Хисар“ ЕООД  проф.  д-р Петър 

Христов Петров в размер на от 200 % от отчетената средно месечна  

брутна заплата в лечебното заведение.“, както следва: „и определя  
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възнаграждение  на временно изпълняващия длъжността управител на  

„Медицински център I-Хисар“ ЕООД проф. д-р Петър Христов  Петров в 

размер на  280 % от отчетената средно месечна  брутна заплата в лечебното 

заведение.“.  

 2. Изменя  т. 3 на Решение № 646 по Протокол № 69 от 13.11.2018 г.:   

„Утвърждава  проект за  договор за възлагане на управлението за срок до 

провеждане на конкурс.“ на  „Утвърждава    договор за възлагане на 

управлението за срок до провеждане на конкурс.“. 

 3. В останалата си част решението остава непроменено;  

 

МОТИВИ: Изразено несъгласие от проф. д-р Петър Христов Петров по т. 

2  от  относно  Решение № 646 по Протокол № 69 от 13.11.2018 г., заплащането 

в размер на  200% от отчетената средно месечна  брутна заплата в лечебното 

заведение като несъответстващо на определеното за длъжност Управител  в 

Медицински центрове в други населени места съгласно  Наредба № 9 от 26 юни 

2000 г. за условията и  реда за провеждане на конкурси за възлагане на 

управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения  и 

изразено несъгласие с отделни клаузи на  предложения му проекто договор 

налага постигане на съгласие  както по отношение на окончателния вид на 

клаузите  на договора за управление  така и  относно размера на месечното 

възнаграждение на управителя  и на основание чл. 21, ал.1,  т. 9 от ЗМСМА във 

връзка с чл. 13,ал. 1, т. 5  и чл. 147 от Търговски закон, във връзка с 

разпоредбите на  чл. 16, ал.3, чл. 62, ал. 1, ал. 3 и ал. 4  от Закона за лечебните 

заведения във връзка  и с чл. 16, ал. 2 и  § 1а. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2006 г.) 

Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и  реда за провеждане на конкурси 

за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните 

заведения  и с чл. 10, ал.1, т.5. 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, приета с Решение № 

40, взето с Протокол № 7/24.01.2012 г. на Общински 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” –няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

      П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           №  663  

 

Взето с Протокол № 71 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.12.2018 год. 

 

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

за дейността на Общински съвет Хисаря за периода от месец юни 2018 г. до 

месец ноември  2018г.  включително - докладва Ива Вълчева – председател на 

Общински съвет Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и на 

основание  чл. 7, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинска администрация, Общински съвет гр. Хисаря  

    Р  Е  Ш  И  : 

Приема Отчет за своята дейност в периода от месец юни 2018 г. до месец 

ноември  2018 г.  включително. 

 

МОТИВИ: С оглед изпълнение на разпоредбите на Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, същият счита настоящото 

решение за целесъобразно.   

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – 1 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 
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     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

 

      П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           №  664  

 

Взето с Протокол № 71 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.12.2018 год. 

 

 

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

Програма за работата на Общински съвет Хисаря за периода от месец януари  

2019 г. до септември 2019 г. - докладва Ива Вълчева – председател на ОбС-

Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 2 и  чл. 42, ал. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет Хисаря, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет гр. 

Хисаря  

     Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема Програма за работата на Общински съвет Хисаря за периода от 

месец януари  2019 г. до месец септември 2019 г. /включително/ с направените 

размествания и допълнения: 

1.  Отчетите на четирите постоянни комисии от месец януари да бъдат 

включени в месец февруари; 

2.  Включва в заседанието месец януари: 

-  Състояние на наличната техника в дейност „ЧОСР“ и необходимостта 

от нова такава за нуждите на общината;  

- Общински бани  и минерален плаж в гр. Хисаря – начин на 

стопанисване и управление; 

- Т. 4 Приемане на списъка на пасища, мери и ливади за общо и 

индивидуално ползване от общински поземлен фонд, съгласно изискванията на 
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чл. 71, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от 

месец февруари. 

- Т. 1 Общински гори – състояние, стопанисване, опазване и експлоатация  

от месец май. 

 

МОТИВИ: Предвид публичното начало и информираността на местната 

общност относно въпросите,  които ще бъдат разгледани и решенията, които ще 

се гласуват по тях, Общинският съвет намира настоящото решение за 

целесъобразно. 

 

  

 

 

Общ брой общински съветници - 17  - “за” - 15 

Присъствали - 17      - “против” – 1 

Гласували - 17     - “въздържали се” – 1 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

 

      П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           №  665  

 

Взето с Протокол № 71 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.12.2018 год. 

 

 

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

Бюджет 2018 г. и Разчета на сметките за СЕС за 2018 г. на Община Хисаря - 

докладва инж. П. Дойкова – 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 ОбС за 

условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за 

местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на Община Хисаря приета с Решение № 461/21.01.2014 г., изм. и 

доп. с Решение № 198/18.10.2016 г. на ОбС, с поименно гласуване, 

Общински съвет гр. Хисаря  

    Р  Е  Ш  И  : 

 

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

второстепенните разпоредители за 2018 г., съгласно Приложения № 1, 2, 3, 4, 5. 
2. Включва обект в инвестиционната програма с наименование: 

„Закупуване на копирна техника за нуждите на СУ „Христо Смирненски”  гр. 

Хисаря”  със сметна стойност 3 341 лв., източник на финансиране „Държавна 

субсидия за делегирана държавна дейност”, отразена по § 31-11, дейност по 

ЕБК – 326 – Професионални гимназии и паралелки за професионална 

подготовка” – държ. отговорност  и година на изпълнение – 2018 г. 

3. Включва обект в инвестиционната програма с наименование: 

„Закупуване на компютърна конфигурация за нуждите на археологически музей 

гр. Хисаря” със сметна стойност 1150 лв., източник на финансиране: „Държавна 

mailto:obstina@hisar.bg


субсидия за делегирани от държавата дейности”, отразена по § 31-11, дейност 

по ЕБК – 739 „Музей, худ. галерии, паметници на културата и етнографски 

комплекси с национален и регионален характер” – държ. отг. и година на 

изпълнение 2018 г. 

4. Приема актуализация по плана на СЕС за 2018 г., съгласно 

Приложения № 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8 и 9. 
 

МОТИВИ: С оглед контрола върху осигуряването и финансирането на 

публични блага и услуги, преразпределението и трансферирането на средства в 

общинския бюджет налагащо да се извършат компенсирани промени 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 без да се изменя общия размер и в 

изпълнение на законовите разпоредби по изпълнението и неговото отчитане, 

Общинския съвет намира решението за целесъобразно. 

 

 

  

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма  

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

 

      П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           №  666  

 

Взето с Протокол № 71 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.12.2018 год. 

 

 

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

безлихвен заем от набирателна сметка - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 

община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10  и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 104, ал. 1, т. 5 

във връзка с ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 5, ал. 1, т. 1 и 5 от 

Закона за общинския дълг от ЗМСМА, с поименно гласуване, Общински 

съвет гр. Хисаря  

    Р  Е  Ш  И  : 

 

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

безлихвен заем от Набирателна сметка на община Хисаря за разплащане на 

допустими разходи по проекти, безлихвен заем на СНЦ „МИГ Хисаря” и 

разплащане на разходи за обслужване на дълга и текущи разходи в местни 

дейности, при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 139 000 лв.; 

 Валута на дълга – лева; 

 Вид на дълга – краткосрочен; 

 Условия за погасяване: Срок на погасяване – 8 (осем) месеца от 

датата на усвояване; 

 Погасителен план – 8 месечни вноски *17 375 лв.  

 Максимален лихвен процент – безлихвен; 

 Начин на обезпечение на кредита: Вземания на община Хисаря 

по: 
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 проект „Работа” – Договор № PP-06-07-53#4, проект 

BG05M9OP001-1.028-001 – 10 704.16 лв. 

 проект „Обучения и заетост” – Договор № ОЗ-ХУ-06-07-1575#6, 

проект BGF5M90PO01-1.010-0001 – 5 623,82 лв. 

 възстановен заем от МИГ Хисаря – 22 701.66 лв. 

 собствени бюджетни приходи – 99 970.36 лв. 

2. Възлага на Кмета на Общината да отрази промените по съответните 

параграфи на единната бюджетна класификация.  

 

МОТИВИ:  С оглед необходимостта от временен безхливен заем от 

бюджета, с цел разплащане по проекти, безлихвен заем на СНЦ „МИГ Хисаря” 

и разплащане на разходи за обслужване на дълга и текущи разходи в местни 

дейности, Общински съвет-Хисаря, намира решението за целесъобразно, при 

спазване на законовите изисквания на Закона за публичните финанси. 

 

 

  

 

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

      П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           №  667  

 

Взето с Протокол № 71 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.12.2018 год. 

 

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

инвестиционната программа на Община Хисаря за 2018 г. - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1,  т. 6, ал. 2 от ЗМСМА, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря  

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема актуализация на инвестиционната програма на община Хисаря за 

2018 г., съгласно Приложение № 1 и Приложение 2. 

 

МОТИВИ: Във връзка с необходимостта от пренасочване  и усвояване 

свободните средства от целевата субсидия за капиталови разходи за 

финансовата 2018 г., Общински съвет Хисаря намира решението за 

целесъобразно 

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 
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     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

 

      П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           №  668  

 

Взето с Протокол № 71 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.12.2018 год. 

 

 

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

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на 

община Хисаря, приета с Решение № 574/20.01.2011 г. изменена и допълнена с 

Решение № 18/13.12.2011 г., Решение № 59/21.02.2012 г., Решение № 

176/11.09.2012 г., Решение №  241/18.12.2012 г. , Решение № 462/21.01.2014г. 

Решение №565/22.07.2014г., Решение № 625/16.12.2014 г., Решения № 718 и № 

719 от 19.05.2015 г., Решение № 23 от 22.12.2015 г., Решение № 58 от 

19.01.2016 г., Решение № 88 от 22.03.2016 г., Решение 460 от 20.02.2018 г., 

Решение № 478 от 06.03.2018 г., Решение № 626/15.10.2018 г. - докладва инж. 

П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и чл.11,  ал.  3 

от Закона за нормативните актове, чл. 79 от АПК и представените към 

проекта мотиви и направеното предложение по време на обсъждането, с 

поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

  

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на 

община Хисаря, приета с Решение № 574/20.01.2011 г. изменена и допълнена с 

Решение № 18/13.12.2011 г., Решение № 59/21.02.2012 г., Решение № 

176/11.09.2012 г., Решение №  241/18.12.2012 г. , Решение № 462/21.01.2014 г. 

Решение № 565/22.07.2014 г., Решение №  625/16.12.2014г., Решения № 718 и № 
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719 от 19.05.2015 г., Решение № 23 от 22.12.2015 г., Решение № 58 от 

19.01.2016 г., Решение № 88 от 22.03.2016 г., Решение 460 от 20.02.2018 г., 

Решение № 478 от 06.03.2018 г., Решение № 626/15.10.2018 г. в следния смисъл: 

 

§ 1 Изменя Раздел І – Цени за технически услуги на Приложение № 2, 

като: 

        т. 18 придобива следната редакция: 

т. 18 Издаване на Разрешително за отсичане на до 5 броя дървета и/или 

изкореняване на до 1 декар лозя, по реда на ЗОСИ и Наредба № 1 за опазване на 

озеленените площи и декоративната растителност в урбанизираната територия 

и земеделски земи на територията на Община Хисаря -  15, 00 лв. в 

урбанизирана територия и 20.00 лв. извън урбанизирана територия. 

 

§ 2 Изменя Раздел ІІІ – Цени на други услуги на Приложение № 2, като: 

т. 5 придобива следната редакция: 

 5.1. Цени на услуга /билети/ за Тракийски култов център: 

o за възрастни – 4 лв. 

o за ученици и пенсионери – 1.00 лв  

o за групови посещения над 30 човека – 2 лв./човек. 

   5.2. Цена на услуга за изнасяне на беседа за Тракийски култов 

център – 6 лв. 

 

МОТИВИ: Целта на приетото решение  е: с реализираните приходи да се 

подобри  качеството на предлаганите услуги и се осигури възможност за по-

добрата  поддръжка на историческия обект, подобряване на достъпа до 

културни и туристически услуги и относно необходимостта от възстановяване 

на пълните разходи във връзка с издаване на разрешително за отсичане на 5 бр. 

дървета, и/или изкореняване на до 1 декар лозя, по реда на ЗОСИ и Наредба № 

1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност в 

урбанизираната територия и земеделски земи на територията на Община 

Хисаря поради, което Общинския съвет намира решението за целесъобразно.  

  

Общ брой общински съветници - 17  - “за” - 13 

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – 4 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

       

П р е п и с ! 

  

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           №  669  

 

Взето с Протокол № 71на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.12.2018 год. 

 

 

 

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

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на 

местните данъци на територията на община Хисаря, приета с Решение № 

573/20.01.2011 г. изменена и допълнена с Решение № 17/13.12.2011 г., Решение 

№ 434/17.12.2013 г., Решение № 629/23.12.2014 г. и Решение № 175/13.09.2016 

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

 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2 и чл. 61р 

от ЗМДТ, чл. 8, чл. 11,  ал.  3  и чл. 28 от Закона за нормативните актове, 

чл. 79 от АПК , представените към проекта мотиви направеното 

предложение от Председателя на Икономическата комисия, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря  

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Отлага приемането на  Наредбата за изменение и допълнение на Наредба 

за определяне размера на местните данъци на територията на община Хисаря, 

приета с Решение № 573/20.01.2011 г. изменена и допълнена с Решение № 

17/13.12.2011г., Решение № 434/17.12.2013 г., Решение № 629/23.12.2014 г.и 

Решение № 175/13.09.2016 г. за доуточняване и обсъждане на 28.12.2018 г. 
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МОТИВИ: Поради необходимостта от доуточняване на докладната 

записка съобразно изказванията на общинските съветници и Председателя на 

Икономическа комисия, Общинския съвет намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

      П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           №  670  

 

Взето с Протокол № 71 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.12.2018 год. 

 

Относно: точка „Десета“ - Докладна записка относно: Приемане на План 

- сметка за приходите и разходите от/за Такса битови отпадъци през 2019 

година за Община Хисаря - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община 

Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 66, ал. 3, т. 2 от Закона за 

местните данъци и такси, чл. 17 от Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите на територията 

на община Хисаря, във връзка с чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните 

актове и чл. 79 от АПК, представените към проекта мотиви и направеното 

предложение от Председателя на Икономическата комисия, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря  

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Отлага за заседанието на 28.12.2018 г. приемането на ПЛАН-СМЕТКАТА 

по населени места за приходите от такса „Битови отпадъци” и разходите за 

дейностите „Чистота, сметосъбиране и сметоизвозване, проучване, 

проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг 

на депа за битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО и 

почистване на териториите предназначени за обществено ползване за 2019 г., за 

доуточняване. 

 

МОТИВИ: Поради необходимостта от доуточняване на докладната 

записка съобразно изказванията на общинските съветници и Председателя на 
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Икономическа комисия по време на обсъждането, Общинския съвет намира 

решението за целесъобразно. 

 

 

  

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

 

      П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           №  671  

 

Взето с Протокол № 71 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.12.2018 год. 

 

 

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

под наем на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за стопанската 

2018/2019 г. - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24 а, ал. 7 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря  

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд, съгласно 

Приложение № 1, които  да се отдадат под наем за стопанската 2018/2019 г. 

без търг или конкурс, съгласно разпоредбите на чл. 24а, ал. 7 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, на подалите заявление 

земеделски производители и животновъди.  

2. Имотите по Приложение № 1 с начин на трайно ползване „ливада” да 

се предоставят под наем на собственици или ползватели на животновъдни 

обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, съгласно чл. 24а, ал. 6, т. 4 и чл. 37 и от 

ЗСПЗЗ, предвид начина им на трайно ползване 

 3. Възлага на Кмета на Община Хисаря да сключи договорите за наем  за 

стопанската 2018/ 2019  година за имотите по Приложение 1 от докладната 

при цена - средно годишно рентно плащане в левове на декар за 2018/2019 г. 
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по землища в община Хисаря, съгласно доклад на комисия, назначена със 

Заповед № РД № 11-4/03.01.2018 г. на Директора на Областна дирекция 

“Земеделие”  - Пловдив. 

 

 МОТИВИ: Във връзка със задоволяване нуждите на земеделските 

производители и животновъди  подали заявления, при определена наемна цена в 

размер на средното годишно рентно плащане в левове на декар за стопанската 

2018/2019 г.,  съгласно Доклад на комисия, назначена със Заповед № РД-11-

44/03.01.2018 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие”  - Пловдив, 

Общински съвет-Хисаря счита решението за целесъобразно. 

 

 

  

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

 

      П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           №  672  

 

Взето с Протокол № 71 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.12.2018 год. 

 

 

 

Относно: точка „Дванадесета“ - Докладна записка относно: Допълнение 

на Общинския план за развитие на община Хисаря 2014-2020 год. - докладва 

инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с 

чл. 35 и чл. 38 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното 

развитие,  Общински съвет гр. Хисаря  

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Допълва Общинския план за развитие на община Хисаря 2014-2020 год. в 

Приоритет 2.1: Развитие на инфраструктурата; Мярка 2.1.4: Подобряване на 

образователната инфраструктура на Общината с обект: „Подобряване на 

енергийната ефективност на сгради – публична общинска собственост - ДГ 

„Слънце“ с. Паничери, общ. Хисаря”. 

 

 

МОТИВИ: Общинския план за развитие е отворена система по 

отношение на мерките и дейностите, отчитайки настъпилите промени в 

регионалното развитие и новите оперативни програми, Общински съвет Хисаря 

намира решението за целесъобразно с включването на обект: „Подобряване на 
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енергийната ефективност на сгради – публична общинска собственост - ДГ 

„Слънце“ с. Паничери, общ. Хисаря”. 

 

 

  

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма  

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

 

      П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           №  673  

 

Взето с Протокол № 71 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.12.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Тринадесета“ - Докладна записка относно: 

Кандидатстване на Община Хисаря по Процедура BG06RDNP001-19.167 - МИГ 

Хисаря, Мярка 6 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от 

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с проектно 

предложение: „Отоплителна инсталация в ДГ „Слънце” с. Паничери, община 

Хисаря” като част от проект: „Подобряване на енергийната ефективност на 

сгради – публична общинска собственост - ДГ „Слънце“ с. Паничери, общ. 

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

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисар 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Общински съвет Хисаря дава съгласие Община Хисаря да кандидатства 

по Процедура BG06RDNP001-19.167 - МИГ Хисаря, Мярка 6 „Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони 

2014 – 2020 г. с проектно предложение: „Отоплителна инсталация в ДГ 

„Слънце” с. Паничери, община Хисаря” като част от проект:„Подобряване на 

енергийната ефективност на сгради – публична общинска собственост - ДГ 

„Слънце“ с. Паничери, общ. Хисаря”. 

2. Дейностите, включени в проектно предложение: „Отоплителна 

инсталация в ДГ „Слънце” с. Паничери, община Хисаря”, съответствуват на 
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Общинския план за развитие на Община Хисаря за периода 2014-2020 г.: 

Приоритет 2.1: Развитие на инфраструктурата; 

Мярка 2.1.4.: Подобряване на образователната инфраструктура  в 

общината  

 „Подобряване на енергийната ефективност на сгради – 

публична общинска собственост - ДГ „Слънце“ с. Паничери, 

общ. Хисаря”. 
 

МОТИВИ: С цел подобряване на енергийната ефективност на 

публичната общинска собственост - ДГ „Слънце“ с. Паничери, общ. Хисаря, 

Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

  

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма  

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

 

      П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           №  674  

 

Взето с Протокол № 71 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.12.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Четиринадесета“ - Кандидатстване на Община Хисаря 

по Процедура BG06RDNP001-19.167 - МИГ Хисаря, Мярка 6 „Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони 

2014 – 2020 г. с проектно предложение: „Подмяна на дограма в ОУ „Васил 

Левски” град Хисаря” като част от проект: ”Подобряване на енергийната 

ефективност на сгради – публична общинска собственост – ОУ „Васил Левски” 

в ПИ № 65, град Хисаря, община Хисаря” - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 

община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

  

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Общински съвет Хисаря дава съгласие Община Хисаря да кандидатства 

по Процедура BG06RDNP001-19.167 - МИГ Хисаря, Мярка 6 „Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони 

2014 – 2020 г. с проектно предложение: „Подмяна на дограма в ОУ „Васил 

Левски” град Хисаря” като част от проект: ”Подобряване на енергийната 

ефективност на сгради – публична общинска собственост – ОУ „Васил Левски” 

в ПИ № 65, град Хисаря, общ. Хисаря”проект: „Подобряване на енергийната 

ефективност на сгради – публична общинска собственост – ОУ „Васил Левски” 

в ПИ № 65, град Хисаря, община Хисаря”. 
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2. Дейностите, включени в проектно предложение: „Подмяна на дограма 

в ОУ „Васил Левски” град Хисаря” като част от проект: ”Подобряване на 

енергийната ефективност на сгради – публична общинска собственост – ОУ 

„Васил Левски” в ПИ № 65, град Хисаря, общ. Хисаря”, съответствуват на 

Общинския план за развитие на Община Хисаря за периода 2014-2020 г.: 

Приоритет 2.1: Развитие на инфраструктурата; 

Мярка 2.1.4.: Подобряване на образователната инфраструктура  в 

общината  

 „Подобряване на енергийната ефективност на сгради – публична 

общинска собственост – ОУ „Васил Левски” в ПИ № 65, град Хисаря, 

общ. Хисаря”. 
 

МОТИВИ: С цел подобряване на енергийната ефективност на 

публичната общинска собственост - ОУ „Васил Левски” в ПИ № 65, град 

Хисаря, общ. Хисаря”, Общински съвет-Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 

 

 

  

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

 

      П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           №  675  

 

Взето с Протокол № 71 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.12.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Петнадесета“ - Докладна записка относно: 

Кандидатстване на Община Хисаря по Процедура BG06RDNP001-19.167 - МИГ 

Хисаря, Мярка 6 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от 

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с проект: 

„Благоустрояване на прилежащо външно пространство на ДГ “Дъга“, кв. 

„Момина баня“,  ул. „Елин Пелин“ № 22, УПИ II-1952, кв. 18 по плана на 

гр. Хисаря.” - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря  

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие Община Хисаря да кандидатства по Процедура 

BG06RDNP001-19.167 - МИГ Хисаря, Мярка 6 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 

г. с проект: „Благоустрояване на прилежащо външно пространство на ДГ 

“Дъга“, кв. „Момина баня“,  ул. „Елин Пелин“ № 22, УПИ II-1952, кв. 18 

по пл. на гр. Хисаря.” 
2. Дейностите, включени в проект: „Благоустрояване на прилежащо 

външно пространство на ДГ “Дъга“,  кв. “Момина баня“,  ул. „Елин 

Пелин“ № 22, УПИ II-1952, кв. 18 по пл. на гр. Хисаря.”, съответстват на 

Общинския план за развитие на Община Хисаря за периода 2014-2020 г.: 
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Приоритет 2.1: Развитие на инфраструктурата; 

Мярка 2.1.4.: Подобряване на образователната инфраструктура  в 

общината  

 „Благоустрояване на прилежащо външно пространство 

на ДГ “Дъга“, кв. „Момина баня“ , ул. „Елин Пелин“ № 22, УПИ II-

1952, кв. 18 по плана на гр. Хисаря.” 

 

МОТИВИ: С цел благоустрояване на прилежащо външно пространство 

на публичната общинска собственост - ДГ “Дъга“, кв. „Момина баня“ , ул. 

„Елин Пелин“ № 22, УПИ II-1952, кв. 18 по плана на гр. Хисаря.”, Общински 

съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

  

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

 

      П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           №  676  

 

Взето с Протокол № 71 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.12.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Шестнадесета“ - Докладна записка относно: 

Кандидатстване на Община Хисаря по Процедура BG06RDNP001-19.167 - МИГ 

Хисаря, Мярка 6 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от 

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с проект: „Изграждане 

на открита спортна площадка в двора на СУ "Христо Смирненски" в ПИ № 545, 

кв. 72, по плана на  град Хисаря, общ. Хисаря - докладва инж. П. Дойкова – 

кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие Община Хисаря да кандидатства по Процедура 

BG06RDNP001-19.167 - МИГ Хисаря, Мярка 6 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 

г. с проект: „Изграждане на открита спортна площадка в двора на СУ 

"Христо Смирненски" в ПИ № 545, кв. 72, по плана на  град Хисаря, общ. 

Хисаря 
2. Дейностите, включени в проект: „Изграждане на открита спортна 

площадка в двора на СУ "Христо Смирненски" в ПИ № 545, кв. 72, по 

плана на  град Хисаря, общ. Хисаря, съответстват на Общинския план за 

развитие на Община Хисаря за периода 2014-2020 г.: 
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Приоритет 2.1: Развитие на инфраструктурата; 

Мярка 2.1.4.: Подобряване на образователната инфраструктура  в 

общината  

 „Изграждане на открита спортна площадка в двора 

на СУ "Христо Смирненски" в ПИ № 545, кв. 72, по плана на  

град Хисаря, общ. Хисаря. 

 

МОТИВИ: С изграждането на открита спортна площадка, позволяваща 

тренирането на няколко вида спорт и подобряване спортната база на  СУ 

"Христо Смирненски", в град Хисаря и ще се осигури възможност за 

спортуване на учениците и децата от града, Общински съвет-Хисаря намира 

решението за целесъобразно. 

 

 

  

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

     

П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           №  677  

 

Взето с Протокол № 71 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.12.2018 год. 

 

 

 

Относно: точка „Седемнадесета“ - Докладна записка относно: Одобряване 

на ПУП-Парцеларен план за „Водопровод за непитейни нужди за захранване на 

ПИ 77270.139.5” в землището на гр. Хисаря, съобщен в държавен вестник без 

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

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от 

Закона за устройство на територията, с поименно гласуване, Общински 

съвет гр. Хисаря  

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Одобрява  ПУП-Парцеларен план на трасе за „Водопровод за непитейни 

нужди за захранване на ПИ 77270.139.5” в землището на гр. Хисаря през 

следните имоти, публична общинска собственост – 001366 – местен път, 003700 

– дере, 003718 – път, 003730 – пасище, 004028 – дере, 184008 – дере, землище 

на гр. Хисаря, Община Хисаря, по сините линии за трасето на приложения 

проект. 

 

МОТИВИ: С оглед необходимостта от изразяване на съгласие от 

Общинския съвет за преминаване на трасето през общински имоти и 
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възникнали инвеститорски намерения, Общинския съвет намира решението за 

целесъобразно. 

 

 

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

 

      П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           №  678  

 

Взето с Протокол № 71 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.12.2018 год. 

 

 

 

Относно: точка „Осемнадесета“ - Докладна записка относно: Отпускане 

на еднократни парични помощи на социално слаби граждани от бюджета на 

община Хисаря - докладва П. Петров – секретар на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря  

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 500 (петстотин) лв на  

Георги Николов Пашкулов, с. Паничери, ул. „Найден Сланинков“ № 1, за 

провеждане на продължително, скъпо струващо лечение. Г-н Пашкулов е 

представил епикризи и фактури на обща стойност 1054,80 лв.  

2. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 500 (петстотин) лв. 

на Радка Славкова Чалъкова, гр. Хисаря, ул. « Л. Димитрова»  № 7 за  

покриване на част от разходите за проведено оперативно лечение. Г-жа 

Чалъкова е представила епикриза и фактури на стойност-4074,00 лв. 

 

МОТИВИ: Във връзка с положителното становище на комисията, 

назначена от Кмета на общината със Заповед РД-05-90/02.03.2012 година след 

разглеждане на подаденото от лицето заявление за отпускане на помощи и 

предвид това, че същата  отговаря на условията на Наредбата за подпомагане на 
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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. Ето защо 

Общинския съвет намира решението за целесъобразно. 

  

 

  

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

 

      П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           №  679  

 

Взето с Протокол № 71 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.12.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Деветнадесета“ - Докладна записка относно: 

Актуализация на списъка с пътуващи служители - докладва инж. П. Дойкова – 

кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 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, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря  

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1.  Допълва списъка на пътуващите служители утвърден с Приложение № 

13 към Решение № 475/06.03.2018 г. на ОбС гр. Хисаря, които имат право на 

транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно, както 

следва: 

І. Общинска администрация 

1. Иванка Илиева Палазова – главен специалист „Приходи” – от с. 

Паничери до гр.Хисаря и обратно. 
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МОТИВИ: Спазвайки нормативните изисквания за пътуващи служители, 

Общинския съвет намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

  

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

     - “въздържали се” –  

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

 

      П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           №  680  

 

Взето с Протокол № 71 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.12.2018 год. 

 

 

 

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

съгласие за подписване на допълнителни споразумения към текущи договори за 

наем на пасища и мери, подписани с животновъди през 2014 година, чиито 

срокове изтичат преди 30.09.2019 година - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 

община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Закона 

за общинската собственост, с поименно гласуване, Общински съвет гр. 

Хисаря  

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Дава съгласие  Кмета на общината да подпише (при заявено желание от 

наемателите) допълнителни споразумения към действащите текущи договори за 

наем на пасища и мери, подписани с животновъди през 2014 година, чиито 

срокове изтичат преди 30.09.2019 година, според които споразумения 

собственикът на имотите е съгласен срещу заплащане на обезщетение в размер 

на определения  в договорите наем, наемателите да продължат да ползват 

ползваните от тях общински пасища и мери до 30.09.2019 год. 
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МОТИВИ: С оглед приключване на стопанската година 2018/2019 г. и 

удовлетворяване желанията на животновъдите от община Хисаря да продължат 

да ползват пасищата, Общински съвет Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 

 

 

  

 

 

Общ брой общински съветници - 17  - “за” - 14 

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – 2 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

       

П р е п и с ! 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           №  681  

 

Взето с Протокол № 71 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.12.2018 год. 

 

 

 

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

Упълномощаване на Недялко Маринов Неделчев да извърши предвидените по 

закон  процедури за промяна на предназначение на част от ПИ 144145 – полски 

път, землище гр. Хисаря, общинска собственост, в път с трайна настилка - 

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

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11  и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от 

Закона за общинската собственост, с поименно гласуване, Общински съвет 

гр. Хисаря  

    Р  Е  Ш  И  : 

Упълномощава  Недялко Маринов Неделчев да извърши предвидените по 

закон  процедури за промяна предназначението на част от ПИ 144145 – полски 

път, землище гр. Хисаря, общинска собственост, в път с трайна настилка, от 

името на Община Хисаря за сметка на Недялко Маринов Неделчев. 

 

МОТИВИ: Във връзка с  извършване предвидените по закон  процедури 

за промяна предназначение на част от ПИ 144145 – полски път, землище гр. 

Хисаря, общинска собственост, в път с трайна настилка, от името на Община 
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Хисаря за сметка на Недялко Маринов Неделчев, Общински съвет Хисаря 

намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

 

      П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           №  682  

 

Взето с Протокол № 71 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.12.2018 год. 

 

 

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

Заявление вх. № 26-00-1413/26.11.2018 г. от „БЕРЖЕ ТРАКИЯ” ЕООД и „РОЗА 

БЪЛГАРИЯ” ООД за разрешаване изработване на ПУП-Парцеларен план за 

трасе на пътна връзка за обекти „Дестилерия за етерично-маслени култури и 

обществено обслужване в ПИ 299009, и „Изграждане на предприятие за 

преработка на шипки", находящо се в УПИ 299006, производствени и складови 

дейности (дестилерия и сушилня), местност „Кошовица”, землище с. Старосел, 

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

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11  и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 и чл. 

125  от Закона за устройство на територията, с поименно гласуване, 

Общински съвет гр. Хисаря  

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Одобрява на основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Задание по чл. 125 от ЗУТ 

за проектиране на ПУП-Парцеларен план за трасе на пътна връзка за обекти 

„Дестилерия за етерично-маслени култури и обществено обслужване в ПИ 

299009, и „Изграждане на предприятие за преработка на шипки", находящо се в 

УПИ 299006, производствени и складови дейности (дестилерия и сушилня), 

местност „Кошовица”, землище с. Старосел, Община Хисаря, засягащо 

следните части от имоти: част от ПИ 299009 с площ 131 м 2, част от ПИ 001112 

с площ 1138 м2,  част от ПИ 299008 с площ 46 м2, част от ПИ 299006 с площ 64 

м2 по КВС на с. Старосел, Община Хисаря, с промяна на предназначението в 

път с трайна настилка. 
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МОТИВИ: С оглед необходимостта от изразяване на съгласие от 

Общинския съвет за преминаване на трасето през общински имоти промяна 

предназначението им в с път с трайна настилка, Общинския съвет Хисаря 

намира решението за целесъобразно. 

 

 

  

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

 

      П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           №  683  

 

Взето с Протокол № 71 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.12.2018 год. 

 

 

 

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

Заявление вх. № 26-00-1352-(1)/11.12.2018 г. от ЕТ „Емануил Шейнин” за 

съгласуване на трасе на водопровод за минерална вода - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11  и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от 

Закона за устройство на територията, с поименно гласуване, Общински 

съвет гр. Хисаря  

    Р  Е  Ш  И  : 

 

 Разрешава на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, проучване и проектиране 

на План-схема на „Водопровод за минерална вода от Сондаж 3 (на минерална 

вода от находище Хисаря) за захранване на УПИ V-432, кв. 62 по плана на гр. 

Хисаря, Община Хисаря” по улици „Елин Паунов”, „Антон Иванов” и бул. 

„Христо Ботев”, гр. Хисаря. 

 

 МОТИВИ: Във връзка с необходимостта от изразяване на съгласие от 

Общинския съвет за преминаване през общински имоти, след изразеното 

принципно съгласие за трасето с Решение № 448, взето с Протокол № 52 на 
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заседанието на ОбС-Хисаря състояло се на 23.01.2018 г., Общинския съвет 

Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

  

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

 

      П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           №  684  

 

Взето с Протокол № 71 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.12.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Двадесет и четвърта“ - Докладна записка относно: 

Кандидатстване на НЧ „Иван Вазов 1904” гр. Хисаря по Процедура 

BG06RDNP001-19.167 – МИГ Хисаря,  Мярка 6 – „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от Стратегията на МИГ Хисаря с проект: „Вътрешно 

преустройство и ремонт на част от вътрешно пространство в НЧ „Иван 

Вазов 1904” в град Хисаря, УПИ – ІV-Читалище, кв. 19а по плана на гр. 

Хисаря, община Хисаря” - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община 

Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря  

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие НЧ „Иван Вазов 1904” гр. Хисаря да кандидатства по 

Процедура BG06RDNP001-19.167 – МИГ Хисаря,  Мярка 6 – „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура” от Стратегията на МИГ Хисаря с проект: „Вътрешно 

преустройство и ремонт на част от вътрешно пространство в НЧ „Иван 

Вазов 1904” в град Хисаря, УПИ – ІV-Читалище, кв. 19а по плана на гр. 

Хисаря, община Хисаря”.  
2. Дейностите, включени в проект: „Вътрешно преустройство и ремонт 

на част от вътрешно пространство в НЧ „Иван Вазов 1904” в град Хисаря, 

mailto:obstina@hisar.bg


УПИ – ІV-Читалище, кв. 19а по плана на гр. Хисаря, община Хисаря” 

съответстват на Общинския план за развитие на Община Хисаря за периода 

2014-2020 г.: 

Приоритет 2.1: Развитие на инфраструктурата 

Мярка 2.1.7: Подобряване на културната инфраструктура в 

общината  

 Реконструкция и обновяване културните институции  

 

МОТИВИ: Във връзка с извършване на вътрешно преустройство на НЧ 

„Иван Вазов 1904” с кандидатстване по Мярка 6 – „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от Стратегията на МИГ Хисаря, Общински съвет-Хисаря 

намира решението за целесъобразно. 

 

 

  

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

 

      П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           №  685  

 

Взето с Протокол № 71 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.12.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Двадесет и пета“ - Докладна записка относно: 

Кандидатстване на НЧ „Иван Вазов 1904” гр. Хисаря по Мярка 7 –„Развитие 

на туристическия потенциал на територията на МИГ „Хисаря” от 

Стратегията на МИГ Хисаря с проект: „Повишаване на енергийната 

ефективност на залите в НЧ „Иван Вазов 1904” в град Хисаря за 

активното им ползване през зимния период” - докладва инж. П. Дойкова – 

кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря  

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие НЧ „Иван Вазов 1904” гр. Хисаря да кандидатства по 

Мярка 7 – Развитие на туристическия потенциал на територията на МИГ 

Хисаря от Стратегията на МИГ Хисаря с проект: „Повишаване на 

енергийната ефективност на залите в НЧ „Иван Вазов 1904” в град Хисаря 

за активното им ползване през зимния период”.  

 

2. Дейностите, включени в проект: „Повишаване на енергийната 

ефективност на залите в НЧ „Иван Вазов 1904” в град Хисаря за активното 

им ползване през зимния период” съответстват на Общинския план за 

развитие на Община Хисаря за периода 2014-2020 г.: 

Приоритет 2.1: Развитие на инфраструктурата 
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Мярка 2.1.7: Подобряване на културната инфраструктура в 

общината  

 Реконструкция и обновяване културните институции  

 

МОТИВИ: С кандидатстването по Мярка 7 – Развитие на туристическия 

потенциал на територията на МИГ „Хисаря” от Стратегията на МИГ Хисаря с 

проект: „Повишаване на енергийната ефективност на залите в НЧ „Иван Вазов 

1904” в град Хисаря ще допринесе за активното им ползване през зимния 

период. Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

  

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

 

      П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           №  686  

 

Взето с Протокол № 71 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.12.2018 год. 

 

 

Относно: точка „Двадесет и шеста“ - Докладна записка относно: Отдаване 

под наем на Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска 

помощ (АИППМП) в с. Ново Железаре - обособена част от имот публична 

общинска собственост  -  докладва инж. П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 , чл. 14, ал. 

7, във връзка с чл. 14 ал. 2  от Закона за общинската собственост, с 

поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря  

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Включва в Годишната програма на община Хисаря за управление и 

разпореждане с общинската собственост за 2019 година,  раздел ІІ.1. Описание на 

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

точка ІІ.1.1.Имоти в регулация, следния обект: 

 

 Обект      площ/кв.м           дейност            

село Ново Железаре 

 

1. АИППМП, находяща се    71,51   здравна - АИППМП 

в южната част на 1 етаж от 

2 етажна масивна сграда в 

 УПИ ІІІ – кметство и културен дом,  

кв.7 по КРП на с.Ново Железаре , 
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2. Да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 10 

години на обекта по точка 1 при начална тръжна цена от  40.80  (четиридесет 

лева и осемдесет стотинки) без ДДС, представляващи месечен наем без ДДС, 

определен с  актуализираната оценка на „ПЛОВДИВИНВЕСТ-21” АД . 

 3. Възлага на Кмета на община Хисаря да проведе публичния явен търг и 

сключи договора за наем. 

 

МОТИВИ: Поради изтеклия срок  на договора с ЕТ ”Д-р Станка Мишина 

– Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ”, 

Общинския съвет намира решението за целесъобразно.  

 

 

  

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

 

      П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           №  687  

 

Взето с Протокол № 71 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 18.12.2018 год.. 

 

 

Относно: точка „Двадесет и седма“ - Докладна записка относно: 

Кандидатстване на Община Хисаря по Процедура BG06RDNP001-19.167 - МИГ 

Хисаря, Мярка 6 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от 

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с проект: 

„Възстановяване на фонтан в парк „Момина баня”, град Хисаря, община 

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

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, с поименно 

гласуване, Общински съвет гр. Хисаря  

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Общински съвет Хисаря дава съгласие Община Хисаря да кандидатства 

по Процедура BG06RDNP001-19.167 - МИГ Хисаря, Мярка 6 „Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони 

2014 – 2020 г. с проект: „Възстановяване на фонтан в парк „Момина баня”, 

град Хисаря, община Хисаря”. 
2. Дейностите, включени в проектното предложение: „Възстановяване 

на фонтан в парк „Момина баня”, град Хисаря, община Хисаря”, 

съответстват на Общинския план за развитие на Община Хисаря за периода 

2014-2020 г.: 

Приоритет 2.1: Развитие на инфраструктурата; 
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Мярка 2.1.9.: Опазване и адаптиране на недвижимите културни 

ценности”. 

 

МОТИВИ: Дейностите по поректа отговарят на приоритетите в 

Общинския план за развитие на община Хисаря за периода 2014-2020 г. в 

Приоритет 2.1: Развитие на инфраструктурата; Мярка 2.1.9.: Опазване и 

адаптиране на недвижимите културни ценности”, Общинския съвет намира 

решението за целесъобразно 

  

 

  

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – няма 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

 

      П р е п и с ! 

 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           №  688  

 

Взето с Протокол № 72 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област състояло се на 28.12.2018 год. 

 

 

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

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на 

местните данъци на територията на община Хисаря, приета с Решение № 

573/20.01.2011 г. изменена и допълнена с Решение № 17/13.12.2011 г., Решение 

№ 434/17.12.2013 г., Решение № 629/23.12.2014 г. и Решение № 175/13.09.2016 

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

 

 

На основание чл. 141, ал. 3 от Конституцията на Република България, 

чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и 

такси, § 39 от Закон за изменение и допълнение на Закона за 

корпоративното подоходно облагане, чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 28 от Закона 

за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от 

Административнопроцесуален кодекс и представените към проекта 

мотиви, с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря 

  

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне 

размера на местните данъци на територията на община Хисаря, приета с 

Решение № 573/20.01.2011 г. изменена и допълнена с Решение № 17/13.12.2011 
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г., Решение № 434/17.12.2013 г., Решение № 629/23.12.2014 г.и Решение № 

175/13.09.2016 г., както следва: 

§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В  ал.1 думите „сгради и поземлени имоти” се заменят с „поземлени 

имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради”. 

2. Създава се нова ал.4: 

(4). Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 

лв. включително. 

 

§ 2. В чл.9 след думите „вещно право” се добавя „на ползване”. 

 

§ 3. В чл.10, ал.2 след думите „вещно право” се добавя „на ползване”. 

 

§ 4. В чл.11, ал. 1 думите „30 октомври” се заменят с „31 октомври”. 

 

§ 5. Чл.15 се изменя така: 

 Чл. 15. Данъкът върху недвижимите имоти се определя в размер на: 

(1) За недвижими имоти, с изключение на недвижимите имоти по ал.2 , както 

следва: 

1. За гр.Хисаря – 0,6 на хиляда върху данъчната оценка на 

недвижимия имот; 

2. За селата: Михилци, Черничево, Старо Железаре, Ново Железаре, 

Паничери, Мътеница, Старосел, Красново, Кръстевич, Беловица и 

Мало Крушево – 1,00 на хиляда върху данъчната оценка на 

недвижимия имот; 

(2) За жилищни имоти, разположени на територията на населено място или 

селищно образувание, включени в Списъка на курортите в Република 

България и определяне на техните граници, приет с Решение на 

Министерския съвет № 153 от 24 февруари 2012 г., които за съответната 

година не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са 

отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по 

смисъла на Закона за туризма, както следва: 

1.  За имотите, разположени в балнеолечебни курорти от национално 

значение, включени в списъка по ал.2: 

 Град Хисаря - 5,00 на хиляда върху данъчната оценка на 

недвижимия имот; 

2. За имотите, включени в списъка по ал. 2, извън тези по т.1.: 

 Село Красново - 4,50  на хиляда върху данъчната оценка на 

недвижимия имот; 

 

 

 

 



 

§ 6.  В чл.18, ал.3 става така: 

(3). Данъкът се определя от служител на общинската администрация по 

местонахождението на недвижимия имот и се съобщава на данъчно 

задълженото лице или на негов законен представител. 

  

§ 7. В чл.19 се изменя и допълва, както следва: 

1. създава нова ал. 3: 

„(3) В случай, че е установено деклариране на повече от едно основно 

жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по 

чл.15, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който 

едновременно са декларирани като основни жилища.” 

2. Досегашната ал.2 на чл.21, става ал.4 на чл.19. 

 

§ 8. Чл. 20 се изменя така: 

Чл.20. (1) За новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на 

въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията 

собственикът уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по 

местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с 

годишен данък върху недвижимите имоти. 

(2) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за 

новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на 

Закона за устройство на територията. Необходимите данни за определяне на 

данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се 

предоставят на служителите по чл. 5, ал. 1 от възложителя на строежа след 

завършването на сградата в груб строеж по образец, определен от министъра на 

финансите. 

(3) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за 

имотите и ограничените вещни права, придобити по възмезден или 

безвъзмезден начин по раздел трети от тази глава. 

(4) За новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено 

вещно право на ползване в срока по ал. 1 предприятията подават информация за 

отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на 

данъка. 

(5) При преустройство и при промяна на предназначението на 

съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и при промяна 

на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно 

задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 1. 

(6) При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 се 

подава в срока по чл. 32 от ЗМДТ. В случай че не е подадена данъчна 

декларация по ал. 1 от наследниците или заветниците, след изтичането на срока 

по чл. 32 от ЗМДТ служителят по чл. 5, ал. 1 образува партида за наследения 



недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на 

населението. 

 

(7) Подадената декларация от един съсобственик, съответно 

ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели. 

(8) Не се изисква подаване на данъчна декларация, когато промяната в 

обстоятелствата, имащи значение за определяне на данъка, са удостоверени от 

общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради или в качеството ѝ на възложител по Закона за устройство на 

територията. Служител от общинската администрация отразява служебно 

настъпилите промени в техническите характеристики на имота. 

 

§ 9. Създава се чл. 20а: 

 Чл.20а.(1) За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък 

от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени. 

(2) При прехвърляне на собствеността на имота или при учредяване 

на ограничено вещно право на ползване приобретателят дължи данъка от 

началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в 

собствеността или ползването, освен ако данъкът е платен от прехвърлителя. 

(3) Завършването на сграда или на част от нея се установява с 

удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, 

издадени по реда на Закона за устройство на територията, както и с 

удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър. 

(4) Органите, издаващи документите по ал. 3, предоставят служебно 

по един екземпляр от тях на данъчната служба на общината в едноседмичен 

срок от издаването им. 

(5) Данъкът по ал. 1 се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок 

от завършването на сградата в груб строеж, съответно - в едногодишен срок от 

съставяне на констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията, сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено 

разрешение за ползване. 

(6) Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият 

ръководител - за строежите от пета категория, предоставя екземпляр от 

съставения констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от 

съставянето му. 

(7) Завършването на сградата в груб строеж се установява по реда на 

чл. 181, ал. 2 от Закона за устройство на територията. Обстоятелствата по ал. 5 

се установяват с констативен акт, съставен от служители на общината. Актът се 

съобщава на данъчно задълженото лице, което може да оспори констатациите в 

акта в 7-дневен срок от уведомяването. 

 



 

§10. Създава се чл. 20б: 

Чл.20б (1) При частично или пълно унищожаване на сградите, както и 

при преминаване на недвижимите имоти от необлагаеми в облагаеми и обратно 

данъчно задължените лица уведомяват за това общината по местонахождението 

на имота по реда и в срока по чл. 20, ал. 1. 

(2) В случаите по ал. 1 задължението за плащане на данъка се прекратява, 

съответно възниква, от началото на месеца, следващ месеца, в който е 

настъпила промяната. 

 

§ 11. Създава се чл. 20в: 

Чл.20в (1) Служителят на общинската администрация проверява 

подадените декларации. Той може да иска допълнителни данни за облагаемия 

имот, да сверява данните от декларацията със счетоводните книги, планове, 

скици и документи, въз основа на които имотът се притежава или се ползва, а 

при нужда - и чрез измерване на имота от техническите органи и 

предоставената служебно информация по чл. 20а, ал. 4, 6 и 7  и чл. 51, ал. 1 от 

ЗМДТ. 

(2) При поискване от служителите на общинската администрация на 

данни и доказателствен материал за имотно състояние (копия от карти и 

планове, компютърни модели, регистри и други) съответните служби на 

бюджетна издръжка са длъжни да ги предоставят безвъзмездно в 7-дневен срок. 

(3) Данни по ал. 2 от кадастъра се предоставят при условията и по реда, 

предвидени в Закона за кадастъра и имотния регистър. 

(4).) Националната агенция за приходите по електронен път предоставя на 

общинската администрация в 14-дневен срок от получаването на искане 

информация относно обектите с регистрирани фискални устройства. 

 

§ 9.  В чл.30: 

1.  досегашния текст става ал.1; 

2. Създава се ал.2: 

„(2) На основата на данъчната оценка, послужила за определяне на 

данъка по ал. 1, служителят в общинската администрация определя 

дължимия годишен данък и го съобщава на всеки наследник или 

заветник”. 

 

§ 10. Чл. 34 се изменя, както следва: 

„Чл.34. Основата за определяне на данъка се определя, съгласно чл.46 от 

ЗМДТ. 

 

 

 



§ 11. В чл.37, ал. 2 се изменя както следва: 

„(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, 

ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни 

средства, а в случаите по чл. 44, ал. 3 от ЗМДТ - към момента на издаване на 

акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.” 

 

§ 12. Чл. 40 се изменя така: 

Чл.40.(1) Размерът на данъка се определя от служител на общинската 

администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, 

поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на 

данъчно задълженото лице. 

(2) Данните по ал. 1 се предоставят от Министерството на финансите на 

общините: 

1. ежедневно - чрез изградена и функционираща автоматизирана 

връзка между Министерството на финансите и софтуерния продукт за 

администриране на местните данъци и такси на съответната община за обмен 

на данните от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от 

Министерството на вътрешните работи, или 

2. ежемесечно - на електронен носител. 

(3) Алинея 1 не се прилага, когато: 

1. пътното превозно средство е придобито по наследство; 

2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице; 

3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство 

няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната; 

4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от 

данък. 

 (4) Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал. 

1, декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, 

притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването 

им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, 

двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. 

При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в 

срока по чл. 25. 

(5) Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, 

съответно седалище на територията на страната, декларации се подават пред 

общината по регистрация на превозното средство. 

(6) Собствениците на превозни средства предявяват правото си на 

освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчната 

декларация по ал. 4 или с подаване на нова данъчна декларация. 

(7) Служителят на общинската администрация може да изисква 

документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за 

данъчното облагане. При прекратяване на регистрация на превозно средство 

данъчно задълженото лице представя документ от компетентен орган. 



 

(8) Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите 

съсобственици. 

(9) Когато липсват данни за годината на производство на пътното 

превозно средство, за такава се приема годината на първата му регистрация. 

(10) Когато няма налична информация в общината за платения данък по 

чл. 44 от ЗМДТ, собственикът представя документ за платения данък при 

придобиването на декларираното превозно средство, а в случаите по чл. 168 от 

Закона за данък върху добавената стойност - документ, удостоверяващ 

внасянето на данъка върху добавената стойност. 

(11) Когато в свидетелството за регистрация на превозните средства по 

чл. 41, ал. 7 липсват данни за допустимата максимална маса на състава от 

превозни средства, в декларацията по ал. 4 се посочва допустимата максимална 

маса на състава от превозни средства, определена от производителя. 

(12) При установяване на допълнителни обстоятелства, които са от 

значение за определяне размера на данъка, дължимият данък се определя от 

служител на общинската администрация и се съобщава на лицето. 

 

§ 13. В чл. 46, ал.1, думите „30 Октомври” се заменят с „31 Октомври”; 

 

§ 14. Чл. 47 се изменя така: 

Чл.47. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния 

адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 40, ал. 5 - в 

приход на общината по регистрация на превозното средство. 

 

МОТИВИ: Съгласно изричната законова делегация по чл. 1, ал. 2  от 

ЗМДТ, „Общинският съвет, определя с Наредбата размера на данъците по 

ал.1 при условията, по реда и в границите определени с този закон”. 

Посочената законова разпоредба е в унисон с чл. 141, ал. 3 от Конституцията 

на Република България, съгласно който „Общинският съвет определя 

размера на местните данъци при условия, по ред и в границите, установени 

със закон.”  Всички предложени изменения и допълнения на Наредбата се 

правят въз основа на и съобразно изрична законова делегация по 

съответните разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за 

корпоративното подоходно облагане (ДВ бр.98 от 27.11.2018 г., в сила от 

01.01.2019 г.), с който са изменени и допълнени норми на Закона за местните 

данъци и такси. 

Поради публикуване на промените в ЗМДТ на 27.11.2018 г.,  които са в 

сила от 01.01.2019 г. съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 

14-дневен срок, Община Хисаря чрез публикуване на сайта на Общината, 

предостави възможност на заинтересованите лица да направят своите 

предложения и становища по проекта на Наредбата в Деловодството на община 



Хисаря и на e-mail адрес: obhisar@hisar.bg. В четиринадесетдневния срок 

предложения не постъпиха. 

С цел синхронизиране на местната Наредба с нормативен акт от по-

висока степен - Европейската харта за местното самоуправление, 

Конституцията на Република България, както и със Закона за местните данъци 

и такси, Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

 

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – няма  

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 
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     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

 

      П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           №  689  

 

Взето с Протокол № 72 на извънредното заседание на Общински съвет  

гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 28.12.2018 год. 

 

 

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

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на 

местните данъци на територията на община Хисаря, приета с Решение № 

573/20.01.2011 г. изменена и допълнена с Решение № 17/13.12.2011 г., Решение 

№ 434/17.12.2013 г., Решение № 629/23.12.2014 г. и Решение № 175/13.09.2016 

г. (отложена от 18.12.2018 г.) - докладва инж. П. Дойкова – кмет на община 

Хисаря. 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА , във връзка с чл. 1, ал. 2 и чл. 

61р от ЗМДТ, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 28 от Закона за нормативните актове и 

чл.79 от АПК , представените към проекта мотиви и направеното предложение 

от ПК по  икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси, 

с поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря  

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне 

размера на местните данъци на територията на община Хисаря, приета с 

Решение № 573/20.01.2011 г. изменена и допълнена с Решение № 17/13.12.2011 

г., Решение № 434/17.12.2013 г., Решение № 629/23.12.2014 г.и Решение № 

175/13.09.2016 г., както следва: 

 

§ 1. Чл. 58, ал.1 се изменя така: 

Чл. 58. (1) Размерът на дължимия туристически данък за всяка нощувка 

на територията на община Хисаря в местата за настаняване е, както следва: 

1. категория „една звезда” - 0.45 лв.  

mailto:obstina@hisar.bg


2. категория „две звезди” -0.55 лв.  

3. категория „три и четири звезди”- 0.60 лв.  

 

МОТИВИ: С  увеличените  приходи ще се осигури по-голяма част от 

финансовата издръжка на парковата инфраструктура, която засега, поради 

недостига на средствата от туристически данък, се финансира със събраните 

приходи от други общински данъци и такси,  ще се подобри поддържането на 

инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, ще се 

подобри популяризирането на община Хисаря като туристическа дестинация 

чрез увеличаване на рекламата и провеждане на повече мероприятия с 

национално и международно значение. Регламентирането на туристическия 

данък цели осигуряване на ресурс за провеждане и обезпечаване на собствена 

политика на общината, насочена към развитието на туризма. Общински съвет 

Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

  

 

 

Общ брой общински съветници - 17  - “за” - 11  

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 14     - “въздържали се” – 3  

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  ХИСАРЯ 
 

 

4180, гр.Хисаря, бул.”Ген.Гурко” № 14, тел.: 0337/62624, факс: 0337/62030, 

е-mail:obhisar@hisar.bg, obstina@hisar.bg, web: http://hisar.bg      

 

      П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е     

 

           №  690  

 

Взето с Протокол № 72 на извънредното заседание на Общински съвет  

гр. Хисаря, Пловдивска област състояло се на 28.12.2018 год. 

 

 

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

- сметка за приходите и разходите от/за Такса битови отпадъци през 2019 

година за Община Хисаря. (отложена от 18.12.2018 г.) - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 66, ал. 3, т. 2 от Закона за местните данъци и 

такси, чл. 17, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Хисаря, 

представените към проекта мотиви и направеното предложение от ПК по  

икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси, с 

поименно гласуване, Общински съвет гр. Хисаря  

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Определя размер на такса за битови отпадъци за 2019г., както следва: 

І. Жилищни и нежилищни имоти на физически лица и жилищни имоти на 

Юридически лица" чл. 14, ал. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1 от Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Хисаря 
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НАСЕЛЕНИ 
МЕСТА ‰-било ‰- става 

осигуряване на 

съдове за 

съхраняване на 

битови 

отпадъци - 

контейнери, 

кофи и др. - С 

събиране, 

включително 

разделно, на битовите 

отпадъци и 

транспортирането им 

до депата или други 

инсталации и 

съоръжения за 

третирането им.-СС 

проучване, проектиране, 

изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за 

битови отпадъци или други 

инсталации или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на битови 

отпадъци, включително 

отчисленията по ЗУО - ПП 

почистване на уличните 

платна , площадите, 

алеите, парковете и 

другите територии от 

населените места , 

предназначени за 

обществено ползване - Ч 

гр. Хисаря 1.51 1.71 0.02 0.46 0.60 0.63 

с.Михилци 7.13 7.33 0.22 3.15 3.96   

с. Черничево 7.13 7.33 0.22 3.15 3.96   

с.Старо Железаре 8.32 8.52 0.26 3.66 4.60   

с. Красново 10.8 11 0.88 4.40 5.72   

с.Мало Крушево 15.55 15.75 0.95 6.62 8.19   

с.Беловица 10.15 10.35 0.31 4.45 5.59   

с.Ново Железаре 9.5 9.7 0.29 3.88 5.53   

с.Старосел 8.96 9.16 0.55 3.48 4.40 0.73 

с.Мътеница 9.5 9.7 0.29 3.88 5.53   

с. Кръстевич 9.83 10.03 0.30 4.31 5.42   

с.Паничери 7.13 7.33 0.81 2.93 3.59   

 

ІІ. "Нежилищни имоти на Юридически лица" чл. 14, ал. 2 във връзка 

с чл. 18, ал. 2 и 3 от Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Хисаря 

НАСЕЛЕНИ 

МЕСТА ‰-било ‰- става 

осигуряване на 

съдове за 

съхраняване на 

битови 

отпадъци - 

контейнери, 

кофи и др. - С 

събиране, 

включително 

разделно, на битовите 

отпадъци и 

транспортирането им 

до депата или други 

инсталации и 

съоръжения за 

третирането им.-СС 

проучване, проектиране, 

изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за 

битови отпадъци или други 

инсталации или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на битови 

отпадъци, включително 

отчисленията по ЗУО - ПП 

почистване на уличните 

платна , площадите, 

алеите, парковете и 

другите територии от 

населените места , 

предназначени за 

обществено ползване - Ч 

гр. Хисаря 1.51 1.71 0.02 0.46 0.60 0.63 

с.Михилци 8.1 8.3 0.25 3.57 4.48   

с. Черничево 8.1 8.3 0.25 3.57 4.48   

с.Старо Железаре 8.1 8.3 0.25 3.57 4.48   

с. Красново 8.1 8.3 0.66 3.32 4.32   

с.Мало Крушево 8.1 8.3 0.50 3.49 4.32   

с.Беловица 8.1 8.3 0.25 3.57 4.48   

с.Ново Железаре 8.1 8.3 0.25 3.32 4.73   

с.Старосел 8.1 8.3 0.50 3.15 3.98 0.66 

с.Мътеница 8.1 8.3 0.25 3.32 4.73   

с. Кръстевич 8.1 8.3 0.25 3.57 4.48   

с.Паничери 8.1 8.3 0.91 3.32 4.07   

 

2. Чл. 17, ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Хисаря - 



Юридически и физически лица  и еднолични търговци осъществяващи 

стопанска дейност в нежилищни имоти – предприятия с разкрити работни 

места въведени в експлоатация след 01.01.2013 год., които са извън гр. Хисаря 

заплащат такса битови отпадъци в размер на 1/5 от определената за съответното 

населено място. 

 

3. Приема и утвърждава ПЛАН-СМЕТКА по населени места за 

приходите от такса „Битови отпадъци” и разходите за дейностите „Чистота, 

сметосъбиране и сметоизвозване, проучване, проектиране, изграждане, 

поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови 

отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО и почистване на 

териториите предназначени за обществено ползване за 2019 г., съгласно 

Приложение № 1. 

 

МОТИВИ: Във връзка със спазване на принципите за възстановяване на 

пълните разходи на Общината по предоставянето на предлаганите услуги по 

сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа 

или други съоръжения и поддържане чистота на териториите за обществено 

ползване, въз основа на одобрена план-сметка, която включва необходимите 

разходи по дейности, Общински съвет Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 

 

  

 

 

Общ брой общински съветници - 17  - “за” - 11 

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 16     - “въздържали се” – 5 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ Ива Вълчева 

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ “ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОбС”: /п/ Валя Тинтикова 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:                

/Петко Петров/ 


