
     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     

 

           №  693  

 

Взето с Протокол № 74 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 22.01.2019 год. 

 

 

Относно: точка „Първа“ - Докладна записка относно: Писмо с Изх. № 

АК-01-2/11.01.2019 г. на Областен управител на Област Пловдив, с което е  

върнато за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания  

частично    Решение № 690 прието с Протокол № 72/28.12.2018 г. на Общински 

съвет Хисаря в частта на т. 2  - докладва Ива Вълчева – председател на 

Общински съвет-Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 45, ал. 9, във връзка с чл. 45, ал. 4 от 

ЗМСМА и чл. 146,  т. 2   от АПК, с поименно гласуване, Общински съвет 

Хисаря  

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Отменя т. 2  от  Решение № 690 прието с Протокол 72/28.12.2018 г. на 

Общински съвет Хисаря. 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА във връзка  с чл. 8, ал. 6 

от ЗМДТ: 

 Приема нова т. 2. на  Решение № 690, прието с Протокол 72/28.12.2018 

г. на Общински съвет Хисаря както следва:   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. 

 

МОТИВИ: Съобразявайки се с указанията в писмо с Изх. № АК-01-

2/11.01.2019 г. на Областен управител на Област Пловдив, с което е  върнато за 
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ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания, Общински съвет 

Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

 

 

  

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” – 5 

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     

 

           №  694  

 

Взето с Протокол № 74 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 22.01.2019 год. 

 

 

Относно: точка „Втора“ - Докладна записка относно: Доклад за 

дейността и проблемите на кметско наместничество с. Мътеница, община 

Хисаря - докладва Ива Вълчева – председател на Общински съвет Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 19, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински 

съвет Хисаря  

    Р  Е  Ш  И  : 

 

  Приема доклада за дейността и проблемите на кметско наместничество 

с. Мътеница, община Хисаря за сведение. 

 

 МОТИВИ: Във връзка с добиване представа относно работата на км. 

наместник в с. Мътеница, 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     

 

           №  695  

 

Взето с Протокол № 74 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 22.01.2019 год. 

 

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

състояние, стопанисване, опазване и експлоатация - докладва инж. П. Дойкова 

– кмет на община Хисаря. 

 

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

Хисаря  

    Р  Е  Ш  И  : 

 

   Приема информацията относно общински гори – състояние, 

стопанисване, опазване и експлоатация. 

 

 МОТИВИ: С оглед добиване представа за състоянието на общинските 

гори и Общинското предприятие „Общинско горско стопанство - Хисаря“, 

което бе създадено да  осъществява самостоятелна стопанска дейност, свързана 

с управлението, стопанисването, възпроизвоството, опазването и ползването на 

горите и земите от общинските горски територии на община Хисаря, Общински 

съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

Общ брой общински съветници - 17  - “за” - 10  

Присъствали - 17      - “против” – 2 

Гласували - 17     - “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/ 
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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     

 

           №  696  

 

Взето с Протокол № 74 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 22.01.2019 год. 

 

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

работата на Общинската комисия по безопасност на движението през 2018 

година - докладва Тони Илиева – зам. кмет на община Хисар и Председател на 

Общинската комисия по безопасност на движението. 

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

Хисаря  

    Р  Е  Ш  И  : 

   Приема отчета за работата на Общинската комисия по безопасност на 

движението през 2018 година. 

МОТИВИ: С приемането на отчета за работата на Общинската комисия 

по безопасност на движението през 2018 г. се цели осъществяване на контрол и 

повишаване безопасността на движението на територията на община Хисаря 

съобразно разпоредбите на Закона за движението по пътищата и Наредба №1 за 

поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското 

имущество на територията на община Хисаря. Подобряване на условията за 

сигурност и безопасност на движението по пътищата и осигуряване на 

безопасността на децата в учебните заведения. 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     

 

           №  697  

 

Взето с Протокол № 74 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 22.01.2019 год. 

 

 

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

приходи и извършените разходи за развитието на туризма на територията на 

община Хисаря за 2018 год. и Проект на програма за развитието на туризма в 

община Хисаря през 2019 г. и План-сметка относно набирането на средства за 

развитието на туризма в община Хисаря и тяхното разходване за 2019 г. - 

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

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1 и чл. 12, 

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

организация на работата на Консултативния съвет по въпросите на 

туризма при община Хисаря, Общински съвет Хисаря  

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема  отчета на събраните приходи и извършените разходи за 

развитието на туризма на територията на община Хисаря за 2018 год., съгласно 

Приложение № 1. 

2. Приема Програма за развитието на туризма на територията на община 

Хисаря за 2019 г., съгласно Приложение № 2 с направеното допълнение: 

- Към т. 1 – т. 1.3 става Указателни табели за ТИЦ, туристически обекти в 

община Хисаря и туристическа маркировка; 

- Към т. 1 се добавя се нова т. 1.4 Изготвяне проекти за туристически и 

екопътеки към „Кръста“ кв. Момина баня и кръста в  кв. Веригово 
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- В т. 6 се добавя нова т. 6.4 Встъпителен членски внос за участие в 

Туристически район „Долината на розите“ - 100 лв. 

3. Приема План-сметка относно набирането на средства за развитието на 

туризма в община Хисаря и тяхното разходване за 2019 г.  съгласно 

Приложение № 3. 

 

МОТИВИ: С приемането на Програмата за развитие на туризма през 

2019 г. и план-сметката се цели привлекателност на общия туристически 

продукт на общината чрез благоустрояване на инфраструктурата обслужваща 

туризма, за утвърждаване на Хисаря като конкурентна туристическа 

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

чуждестранни пазари. За осъществяване контрола върху набраните средства за 

развитието на туризма в община Хисаря и тяхното разходване, Общински съвет 

Хисаря намира решението 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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     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     

 

           №  698  

 

Взето с Протокол № 74 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 22.01.2019 год. 

 

 

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

Годишна програма на община Хисаря за управление и разпореждане с 

общинската собственост за 2019 г. - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 

община Хисаря. 

 

На основание чл. 21,  ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от 

Закона за общинската собственост, с поименно гласуване, Общински съвет  

Хисаря  

    Р  Е  Ш  И  : 

 

   Приема Годишна предложената програма на община Хисаря за 

управление и разпореждане с общинската собственост за 2019 г. с направеното 

допълнение: включва в т. II.1. Описание на имотите, които общината има 

намерение да предложи за предоставяне под наем: II.1.1.  Имоти в регулация 

баня „Момина баня“ и „Банчето“ кв. Миромир. 

 

МОТИВИ: С годишната програма Община Хисаря се стреми,  както да 

покрие всички нормативни изисквания по управление на общинската 

собственост, така и да увеличи в значителна степен ефективността и 

прозрачността на управлението на своята собственост. Програмата има за цел и 

да прогнозира очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 

придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска 

собственост - описание на частни имоти, които общината има намерение да 
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придобие за изграждане обекти от първостепенно значение, предоставяне 

имоти под наем или за продажба. Общински съвет-Хисаря намира решението за 

целесъобразно. 

 

 

  

 

 

Общ брой общински съветници - 17  - “за” - 12  

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 17     - “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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     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     

 

           №  699  

 

Взето с Протокол № 74 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 22.01.2019 год. 

 

 

Относно: точка „Докладна записка относно: Отчет за изпълнение 

решенията на Общинския съвет за 2018 г. - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 

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

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА, Общински съвет Хисаря  

 

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема отчета за изпълнение решенията на Общинския съвет за 2018 г. 

 

МОТИВИ: За осъществяване на контрол относно изпълнението на 

актовете на Общинския съвет приети през 2018 г., 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     

 

           №  700  

 

Взето с Протокол № 74 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 22.01.2019 год. 

 

Относно: точка „Осма“ - Докладна записка относно: Отчет за изпълнение 

на Културна програма на община Хисаря за 2018 г. и приемане на програма за 

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

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински 

съвет  Хисаря  

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема отчета за изпълнението на Календар на културните събития на 

Община Хисаря за 2018 г. 

 

МОТИВИ: С приемането на отчета за изпълнението на Календара на 

културните събития на община Хисаря за 2018 година се цели проверка по 

изпълнението на приетата Културна програма за 2018 година и разходваните от 

община Хисаря средства за отделните мероприятия, включени в нея. Отложи се 

приемането на Програмата за 2019 г. поради необходимостта от доуточняване. 

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/ 

mailto:obstina@hisar.bg


     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     

 

           №  701  

 

Взето с Протокол № 74 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 22.01.2019 год. 

 

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

изпълнение на Спортен календар на община Хисаря за 2018 г. - докладва инж. 

П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет  

Хисаря  

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема отчета на изпълнение на Спортен календар на община Хисаря за 

2018 г. 

 

МОТИВИ: С приемането на отчета за изпълнението на Спортната 

програма на община Хисаря за 2018 година се извърши проверка по 

изпълнението на приетата  Спортна програма за 2018 година и разходваните за 

отделните мероприятия средства от страна на Община Хисаря  с цел прозрачно 

и ефективно управление на публичните финанси в сферата на физическото 

възпитание и спорта, Общински съвет Хисаря намира решението 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/ 

mailto:obstina@hisar.bg


     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     

 

           №  702  

 

Взето с Протокол № 74 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 22.01.2019 год. 

 

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

календар на община Хисаря за 2019 г. - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 

община Хисаря. 

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

Хисаря  

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема Спортен календар на гр. Хисаря за 2019 година. 

2. Приема сумата от 21 115  лв. за финансиране на Спортен календар 2019 

година. 

 

МОТИВИ: С приемането на Спортен календар на община Хисаря за 2019 

година се изготвя календар на спортните прояви и съпътстващите ги дейности 

на територията на община Хисаря, средствата необходими за тяхното 

провеждане и издръжката на клубовете, които общината ще подпомага 

финансово през 2019 година с цел прозрачно и ефективно управление на 

публичните финанси в сферата на физическото възпитание и спорта. 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/ 

mailto:obstina@hisar.bg


 

 

     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     

 

           №  703  

 

Взето с Протокол № 74 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 22.01.2019 год. 

 

 

 

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

минерален плаж – начин на стопанисване и управление - Докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, 24 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет 

Хисаря  

    Р  Е  Ш  И  : 

 

 

Приема отчета за изпълнение на Решение № 279, взето с Протокол № 31 

на заседание на Общински съвет град Хисаря, Пловдивска област състояло се 

на 21.03.2017 г. за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под 

наем за срок от 10 години на обект градски плаж представляващ ПИ 1161 кв.97 

по КП на гр. Хисаря – плаж, представляващ дворно място от 6003 кв. м., 

ведно с построените в него: съблекалня, едноетажна полумасивна сграда 31 кв. 

м. (лекарски кабинет, стая спасители и охрана), два специализирани басейна – 

евин и адамов с размери 4/4 метра, масивна едноетажна сграда 50 кв. м. – склад, 

открит басейн с размери 10/35 метра, масивна едноетажна сграда 594 кв. м. – 

mailto:obstina@hisar.bg


спортен комплекс, открит басейн с размери 10/25 метра, детски басейн и 

тоалетна” – частна общинска собственост съгласно АОС № 2/13.11.1996 г. 

 

МОТИВИ: Във връзка с осъществяване контрол по изпълнението на 

Решение № 279, взето с Протокол № 31 на заседание на Общински съвет 

Хисаря, Общинския съвет намира решението за целесъобразно.  

 

 

  

 

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – няма  

 

ПРОТОКОЛИРАЛ, 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     

 

           №  704  

 

Взето с Протокол № 74 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 22.01.2019 год. 

 

 

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

списъци на имотите с НТП - пасища, мери и ливади за общо и индивидуално 

ползване от Общински поземлен фонд, съгласно изискванията на чл. 37и, ал. 3 

от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - докладва инж. 

П. Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 3, от 

ЗСПЗЗ, с поименно гласуване, Общински съвет  Хисаря 

  

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Определя свободните общински  мери, пасища и ливади с площ и 

местоположение на имотите за индивидуално ползване,  съгласно Приложение 

№ 1. 

2. Определя свободните общински мери, пасища  и ливади с площ и 

местоположение на имотите за общо ползване,  съгласно  Приложение № 2. 

 

МОТИВИ: Във връзка със задоволяване нуждите на желаещите за 

индивидуално ползване под наем на пасища и мери собственици или 

ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, 

регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за 

mailto:obstina@hisar.bg


стопанската 2019/2020 год., Общински 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     

 

           №  705  

 

Взето с Протокол № 74 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 22.01.2019 год. 

 

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

бюджета на община Хисаря за 2019 год. - докладва инж. П. Дойкова – кмет на 

община Хисаря. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет  

Хисаря  

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Отлага приемането на бюджета на община Хисаря за 2019 год. за 

доуточняване. 

МОТИВИ: Във връзка с възникнали предложения при обсъждането на 

докладната записка и предложението на Постоянната комисия по икономика, 

бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси да се отложи 

приемането на бюджета на община Хисаря за 2019 год.  за доуточняване, 

Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 17     - “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/ 

mailto:obstina@hisar.bg


     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     

 

           №  706  

 

Взето с Протокол № 74 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 22.01.2019 год. 

 

 

Относно: точка „Четиринадесета“ - Докладна записка относно: 

Информация за състоянието на наличната техника в Дейност „ЧОСР“ и 

необходимата нова такава за нуждите на общината - докладва инж. П. Дойкова 

– кмет на община Хисаря. 

 

 

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

Хисаря  

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема информацията за състоянието на наличната техника в Дейност 

„ЧОСР“ към Общинска администрация гр. Хисаря. 

2. Задължава Кмета на Общината да внеса на редовното заседание на 

Общинския съвет през месец февруари 2019 г. предложение за закупуване на 

нова техника във връзка с дейността на „ЧОСР“. 

3. Общинска администрация да подготви и внесе на редовното заседание 

през месец март 2019 г. предложение за решаване на проблема за достъп на 

техниката до основната база на „ЧОСР“, възникнал след съдебното решение. 

  

МОТИВИ: Във връзка с необходимостта от запознаване с текущото 

състояние на наличната техника и наболелите проблеми свързани с нормалното 

функциониране на дейност „ЧОСР“ за качественото изпълнение на задачите по 

поддържането на улиците, парковите зони и услугите по сметопочистването и 

mailto:obstina@hisar.bg


сметоизвозването на територията на Общината, 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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     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     

 

           №  707  

 

Взето с Протокол № 74 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 22.01.2018 год. 

 

 

 

Относно: точка „Петнадесета“ - 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, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 7 

от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с поименно 

гласуване, Общински съвет  Хисаря 

  

    Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Допълва Списъка на маломерни имоти – частна общинска собственост, 

за отдаване 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, съгласно Приложение 1 от докладната.  

 2.  Договорът за наем, за имотите по Приложение № 1, да се сключи по 

цени - средно годишно рентно плащане за ниви в левове на декар за 2018/2019 

г. за землище Старосел, съгласно Доклад на комисия, назначена със заповед № 

РД-11-4/03.01.2018 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие”  - 

Пловдив. 

 

 МОТИВИ: Във връзка с допълнителното искане за задоволяване нуждите 

на земеделските производители и животновъди  подали заявления, при 

mailto:obstina@hisar.bg


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” - 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     

 

           №  708  

 

Взето с Протокол № 74 на заседанието на Общински съвет  гр. Хисаря, 

Пловдивска област, състояло се на 22.01.2019 год. 

 

 

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

Тригодишното изпълнение на Мандатната програма на Кмета на община 

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

 

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

Хисаря  

    Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема отчета за тригодишното изпълнение на Мандатната програма 

2015-2019 г. за 2016, 2017 и 2018 год. на Кмета на община Хисаря. 

 

МОТИВИ: Спазвайки изискванията на чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА, 

Общински съвет Хисаря намира решението за целесъобразно. 

 

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

Присъствали - 17      - “против” – няма 

Гласували - 17     - “въздържали се” – 6  

 

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     

 

           №  709  

 

Взето с Протокол № 75 на извънредното заседание на Общински съвет  

гр. Хисаря, Пловдивска област, състояло се на 29.01.2019 год. 

 

 

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

за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните 

данъци на територията на община ХИСАРЯ за 2011 г., приета  с Решение № 

573, Протокол № 74 от 20.01.2011 г., изменена и допълнена с Решение № 17, 

Протокол № 3 от 13.12.2011 год., изменена и допълнена с Решение № 434, 

Протокол № 51 от 17.12.2013 год., изменена и допълнена с Решение № 629, 

Протокол № 71 от 23.12.2014 год.,  изменена и допълнена с Решение № 175, 

Протокол 20 от 13.09.2016 г.,  изменена и допълнена с Решение № 688, 

Протокол 72 от 28.12.2018 г., изменена и допълнена с Решение № 689, 

Протокол 72 от 28.12.2018 г.  от Общински съвет-Хисаря - докладва инж. П. 

Дойкова – кмет на община Хисаря. 

 

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

ЗМДТ, § 39 и § 40 от Закон за изменение и допълнение на ЗКПО, чл. 8, чл. 

11, ал. 3 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл.79 от АПК, 

представените към проекта мотиви и направеното предложение от 

Административната комисия, с поименно гласуване, Общински съвет Хисаря 

 

     Р  Е  Ш  И  : 

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне 

размера на местните данъци на територията на община ХИСАРЯ за 2011 г., 

приета  с Решение № 573, Протокол № 74 от 20.01.2011 г., изменена и 

допълнена с Решение № 17, Протокол № 3 от 13.12.2011 год., изменена и 

допълнена с Решение № 434, Протокол № 51 от 17.12.2013 год., изменена и 

mailto:obstina@hisar.bg


допълнена с Решение № 629, Протокол № 71 от 23.12.2014 год.,  изменена и 

допълнена с Решение № 175, Протокол 20 от 13.09.2016 г.,  изменена и 

допълнена с Решение № 688, Протокол 72 от 28.12.2018 г., изменена и 

допълнена с Решение № 689, Протокол 72 от 28.12.2018 г.  от Общински съвет-

Хисаря, с направените корекции, както следва: 

(§ 1. отпада от проекта за решение) 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. 

§ 2. Чл.41, ал. 1 се изменя, както следва: 

„Чл.41(1) За леки и товарни автомобили с технически допустима 

максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два 

компонента - имуществен и екологичен, и се определя по следната формула: 

 

ГДПС = ИмК x ЕК, 

 

където: 

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за 

леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече 

от 3,5 т; 

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1; 

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2 

 

1. Имущественият компонент се определя от стойността на данъка в 

зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост 

от годината на производство на автомобила, по следната формула: 

 

ИмК = СkW x Кгп, 

 

където: 

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на 

двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, 

както следва: 

 

а) до 55 kW включително – 0,34 лв. за 1 kW; 

б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,54 лв. за 1 kW; 



в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,10 лв. за 1 kW; 

г) над 110 kW до 150 kW включително - 1,23 лв. за 1 kW; 

д) над 150 kW до 245 kW включително - 1,60 лв. за 1 kW; 

е) над 245 kW – 2,10 лв. за 1 kW; 

 

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на 

автомобила в следните размери: 

 

 

Брой на годините от годината на 

производство, включително годината 

на производство 

Коефициент 

Над 20 години 1,1 

Над 15 до 20 години включително 1 

Над 10 до 15 години включително 1,3 

Над 5 до 10 години включително 1,5 

До 5 години включително 2,3 

 

2. Екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната 

категория на автомобила както следва: 

 

Екологична категория Коефициент 

без екологична категория, с 

екологични категории "Евро 1" и 

"Евро 2" 

 

1,10 

"Евро 3" 1,00 

"Евро 4" 0,80 

"Евро 5" 0,60 

"Евро 6" и "ЕЕV" 0,40 

 

§ 3. В Чл.41, ал. 2 думите „леки автомобили” се заменят с „леки и товарни 

автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т .”  

 

§ 4. Чл.41, ал.6 се изменя, както следва: 

„ (6) Данъка за товарен автомобил с технически допустима максимална 

маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, в размер на 20 лв. за всеки започнати 750 кг 

товароносимост. 

 



§ 5. В чл.41, се създава нова ал. 14: 

„(14) Когато в регистъра по чл. 40, ал. 1 няма данни за екологичната 

категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е 

без екологична категория. 

§ 6. Чл.45 се изменя, както следва: 

1. Ал.1 се отменя; 

2. Ал. 2, се изменя така: 

„(2). За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW 

включително, и съответстващи на екологична категория "Евро 4" данъкът се 

заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични 

категории, по-високи от "Евро 4" - с 60 на сто намаление от определения по 

чл. 41, ал. 3 данък.” 

3. Ал.3, се изменя така: 

(3).  За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима 

максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с 

двигатели, съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се 

заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и 

"ЕЕV" - с 50 на сто намаление от определения по чл. 41, ал. 5, 6, 7 и 13 

данък. 

4. Ал.5 се изменя така: 

(5). Когато в регистъра по чл. 40, ал. 1 няма данни за екологичната 

категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното 

средство е без екологична категория. 

 

(§7. отпада от проекта за решение) В чл. 46, ал.1, думите „30 Октомври” се 

заменят с „31 Октомври”; 

 

(§ 8. отпада от проекта за решение) 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. 

 

§ 9. В Преходни и заключителни разпоредби на Наредбата се създава: 

§ 7. За 2019 г. Общинския съвет определя размерите на данъка върху 

превозните средства до 31.01.2019 г. Когато не са определени нови размери в 

посоченя срок, за 2019г. данъка се определя съгласно минималните размери на 

данъците и коригиращите коефициенти, определени в чл.55, ал.1 от ЗМДТ. 

 

МОТИВИ: Отпадането на § 1, 7 и 8 от проекта за решение е поради 

промяната на тези членове на по-предно заседание. Във връзка публикувания и 

обнародван в Държавен вестник брой 98 от 27.11.2018 г. Закон за изменение и 

допълнение на Закона за корпоративно подоходно облагане и направената 

промяна във връзка с определянето на данъка върху превозните средства – за 



леки автомобили и товарните автомобили с технически допустима максимална 

маса не повече от 3,5 т, а именно  данъкът да се определя по формула, която 

включва два компонента - имуществен и екологичен, 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/ 

 


