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          П р е п и с ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 491 

 

    Взето с Протокол № 29 на извънредно заседание на Общински съвет  гр. 

Хисаря, Пловдивска област състояло се на 21.12.2021 год. 

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

изменение и допълнение на Наредба  за определяне размера на местните данъци 

на територията на община Хисаря - докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на 

община Хисаря. 

На основание чл.1 ал.2 ЗМДТ, чл.21 ал.2 ЗМСМА, чл.76 и чл.79 АПК, 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, съгласно 

Приложение 1. 

 

МОТИВИ: С приетата Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определяне размера на местните данъци на територията на община Хисаря се 

отстраняват  противоречия на текстове от досегашната Наредба със Закона за 

местните данъци и такси, с което ще се отговори на материално-правните 

разпоредби на чл. 76, ал. 3 от АПК и чл. 8 от ЗНА, както и синхронизиране на 

Наредба  за определяне размера на местните данъци на територията на община 

Хисаря с действащото законодателство. Общинският съвет, като взе предвид 

изложените аргументи и обосновка в мотивите към нормативния административен 

акт, като взе предвид Решение №648, постановено по адм. дело 87/2020 год. на 

Административен съд Пловдив, като взе предвид  Решение № 4875, постановено по 

адм. д. № 10143/2020 на Върховния административен съд, прие решението за 

целесъобразно. 

Общ брой общински съветници – 17  - „за” – 11 

Присъствали – 17     - „против“ – 3 

Гласували – 17                   - „въздържали се“ – 3 

 

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

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“: /п/ Таня Аксимова 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:               

                                                                        /Петко Петров/  
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