
 
 
 УТВЪРЖДАВАМ: 

             КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНСТРАЦИЯ 

 
Във връзка със Стратегията за прозрачно управление и за 

превенция, и противодействие на корупцията, Общинска администрация 
провежда следните мерки и мероприятия за повишаване на 
прозрачността в работата си. 
 
1. Общинска администрация има одобрена Стратегия за прозрачно 
управление и превенция и противодействие на корупцията. Разработен е 
план за работа за изпълнение за стратегията. 
 
2. Дневният ред на сесиите на Общинския съвет се обявява публично по 
местното кабелно радио.  
 
3. Създадени са условия за присъствие на граждани и журналисти на 
сесиите на общински съвет. 
 
4. Процедурата за изказване на гражданите е съгласно приетия 
Правилник за работата на ОбС. 
 
5. Води се протокол на сесиите на ОбС, прави се пълен запис на 
изказванията на общинските съветници на касети. 
 
6. Решенията от сесиите се поставят на информационното табло на 
Общината, където престояват до обявяването на новите такива.  
Всеки гражданин има право на достъп до Решенията и 
Протоколите на сесиите на ОбС, и може да получи копие от тях. 
Решенията се публикуват и в официалният сайт на Община 
Хисаря -    http://hisar.bg
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7. ОбС има определен ден от месеца-предпоследния вторник, за 
провеждане на редовни сесии. 
 
8. Обществеността има достъп до информация относно приемните 
дни на Председателя на ОбС, Кмета, Зам.кмета,Секретаря и 
гл.архитект. 
 
9. Общински съвет прави периодични отчети за дейността си на 
сесии,които се предават пряко по местната кабелна телевизия. 
 
10. Наредбите и Правилниците,приемани от ОбС се излагат на 
Информационното табло на Общинка администрация и се публикуват 
в интернет страницата на Общинска администрация  
http://hisar.bg а някои от тях се четат по местното кабелно радио. 
 
11. Приет е дългосрочен план за развитие на Общината, който 
постоянно се обогатява и обновява. Всеки който желае може да се 
запознае с него от сайта на Общината http://hisar.bg    
  
12. Провеждат се месечни срещи между оперативния екип, директорите 
на дирекции и кметовете на населени места и кметски наместници-всеки 
първи понеделник от месеца. 
 
13. Управленският екип организира изнесени приемни с гражданите по 
населени места. 
 
14. Изградена е система за достъп до обществена информация. 
 
15. В ОбА  от кмета е утвърден Етичен кодекс за поведението на 
Общинския служител в Общинска администрация гр.Хисаря и всеки един 
от служителите е запознат с него, както и с Кодекса за поведение на 
служителите в държавната администрация.  
 
16. Общинският съвет ежегодно изслушва отчет за работата на 
кметовете на кметства и кметски наместници. 
 
17. Общинска администрация води регистър по & 61. Заповедите с по-
голямо обществено значение се оповествяват чрез местното кабелно 
радио и се поставят на Информационното табло в ОбА. 
 
18. Комисиите на Общински съвет и на Общинска администрация работят 
съвместно при съставяне на бюджета на Общината. 
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19. Прави се публично обсъждане за проекто-бюджета. 
 
20. Дава се публичност за актуализацията на бюджета. 
 
21. При обсъждането на размера на местните данъци и такси в ОбА, в 
икономическата комисия на ОбС и сесиите на ОбС се прави оценка на 
социалната поносимост на размера на таксите и цените на услугите. 
Цените на услугите включват направените материални и трудови 
разходи и не формира печалба на Общината. 
 
22. Всяка година с приемане на бюджета се приема и Инвестиционна 
програма на Общината за съответната календарна година. 
Инвестиционната програма се прави достояние на населението чрез 
Официалният сайт на Община Хисаря  - http://hisar.bg 
Проекта за инвестиционната програма се обсъжда публично заедно с 
бюджета. 
 
23. Информация за административните услуги, както необходими 
документи,срокове за изпълнение и цени се дава в ОЦУИГ. Там на 
информационни табла и в папки има образци на молби за отделните 
услуги, в тях са упоменати необходимите документи, срокове и цени на 
услугите. 
 
24. В информационният център за услуги и информация на гражданите е 
поставена и кутия за жалби, мнения и предложенияна гражданите. 
 

 
26. Обществените поръчки се обявяват в пресата и в интернет 
страницата на Общината според изискванията на Закона. Членовете на 
комисии попълват декларации за липса на интереси. 
 
27. В отдел „Общинска собственост” се водят регистри за имотите, за 
отдадените имоти под наем, на концесия или на аренда. При проявен 
интерес гражданите получават информация. 
 
28. Чрез обяви преди търговете се оповестяват списъците на имотите и 
цените при продажба или отдаване под наем. 
 
29. Общината има Интернет страница и Общински център за услуги и 
информация на граждани. 
30. В интернет страницата на общината  http://hisar.bg  

25. Действа телефон за предложения и жалби – 6-21-12. 
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се публикуват решенията, програмите на Общинския съвет и Общинска 
Администрация гр.Хисаря, както и цялостна информация за услугите 
извършващи се в ОбА. В рубриката „Форум” гражданите могат да 
публикуват мнението си по приетите решения и вътрешни нормативни 
актове, както и да задават въпроси да правят предложения от всякакво 
естество свързани с проблеми касаещи града ни. Могат да правят 
предложения и препоръки. 
 
 
Общинска администрация Хисаря предоставя  БЕЗПЛАТНО 
РЕГИСТРИРАНЕ НА УСЛУГИ И ОБЯВИ в официалния сайт на 
общината    http://hisar.bg  
 
 

Официалния сайт на Община Хисаря е  
http://hisar.bg 
 

http://hisar.bg/�
http://hisar.bg/�

