
ПЛАН   

 

ЗА  РАБОТА  НА  ОБЩИНСКИЯ  СЪВЕТ  ПРЕЗ  ПЪРВОТО  

ПОЛУГОДИЕ  НА  2012 г. 

 

         Заседанията на общинския съвет ще се провеждат предпоследния 

вторник от месеца от 9.00 ч. в залата на общинска администрация. По 

изключение, когато това се налага поради официални празници, 

необходимост от по-задълбочено разработване на определен проблем, 

могат да се провеждат заседания на общинския съвет последния вторник 

от месеца или друг ден в зависимост от ситуацията. 

       Вносителите да представят материалите на техническия сътрудник на 

общинския съвет минимум 10 (десет) дни преди заседанието, за да могат 

да се изпратят на общинските съветници в 7 (седем) дневен срок преди 

заседанието (предния вторник). 

       До 3 (три) дни преди заседанието могат да се внасят допълнително 

само материали касаещи спешни въпроси, които произтичат от указанията 

на висшестоящи органи, които са получени в общината в периода след 

като материалите вече са раздадени на общинските съветници.   

        Първите заседания на постоянните комисии ще се провеждат в 

четвъртък от 17.30 ч. (след заседанието на сесията), за да обсъдят и 

очертаят рамките на проблемите, които ще се обсъждат през следващия 

месец.  

       Второто заседание на постоянните комисии ще се провеждат в 

четвъртък  от 17.30 ч.(12 (дванадесет) дни преди сесията на общинския 

съвет), за да приемат окончателния вариант на предлаганите за обсъждане 

проблеми. 

      За допълнително включените точки ще се прави допълнително 

разпределение по постоянните комисии за становище.  

      Срещите и приемните с населението по селата и кварталите ще се 

правят до 10 (десет) дни след проведената сесия, като денят и часът ще се 

съгласуват с кметовете и кметските наместници, които ще трябва да 

направят разгласа за предстоящата среща. 

      Председателят на общинския съвет ще има приемна всеки понеделник 

от 9.00 ч. до 11.00 ч. , а зам. председателят всеки четвъртък от 15.00 до 

17.00 ч. През работните дни сутрин и след обед ще има присъствие на 

председател и зам.председател на общинския съвет в общината. 

      В настоящия план са фиксирани основните въпроси.За обсъждане 

могат да се включват и допълнителни въпроси, но при спазване 

изискванията на Правилника за организацията и дейността на общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация. 

 



 

           

І.  ЗАСЕДАНИЯ  НА  ОБЩИНСКИЯ  СЪВЕТ 
 

24 януари 2012 г. 

 

1. Отчет за изпълнение на бюджета и инвестиционната програма на 

община Хисаря за 2011 г.                                                                         

Докл.инж. 

П.Ганева 

2. Програма за управление на кмета през мандата  2011 – 2015 г. 

Докл.инж. П.Ганева 

3. Отчет за изпълнение на делегираните бюджети на училищата. 

                                                                                            Докл.инж. П. 

Ганева 

4. Отчет за изпълнение програмата на общината в областта на спорта за 

2011 г.и приемане на програма за 2012 г. 

Докл. Инж.П.Ганева 

5. Отчет за изпълнение на културната програма на община Хисаря за 

2011 г. и приемане на програма за 2012 г. Сключване на договор 

между читалищата и кмета на общината, съгласно чл.26 от Закона за 

читалищата. 

Докл. Инж. П.Ганева 

6. Актуализация на Наредбата за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество в община Хисаря  

 

 7. Актуализация на Наредбата за упражняване правата на собственост 

на  община Хисаря върху общинската част от капитала на 

търговските дружества  

Докл. Инж.П.Ганева 

8. Приемане Правилник за устройството и дейността на 

археологическия музей- гр.Хисаря 

Докл.инж. П.Ганева 

 

21 февруари  2012 г. 

 

1. Приемане  бюджета и инвестиционната програма на община Хисаря 

за 2012 г. 

Докл. Инж.П.Ганева   

2. Отчет за работата на комисията по предотвратяване на 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2011 

г. 

Докл. А.Сурчев –зам.кмет и п-л на комисията 



3. Отчет за работата на общинската комисия по безопасност на 

движението през 2011 г. 

                                                      Докл. А.Сурчев –зам.кмет и п-л на 

комисията 

 

4. Отчет за дейността по развитието на социалните услуги в общината 

през 2011 г. и приемане план за 2012 г. 

Докл. Инж.П.Ганева 

5. Информация относно състоянието на общинската собственост. 

Списък на обектите общинска собственост – публична и частна в 

общината. Дружества и консорциуми с общинска участие. 

Докл. Инж.П.Ганева  

6.  Общински гори – състояние, стопанисване, опазване и експлоотация. 

Докл. Управителя на „Хисарска гора” ЕООД 

 

20 март 2012 г. 

 

1. Отчет за дейността на „ЕНД – Хисар инфраструктура” 

Докл.Н.Костов 

2. Отчет за дейността на общинския „Медицински център І - Хисар” 

ЕООД през 2011г.; 

                                  Докл. Д-р Ив.Главчев 

3. Отчет за дейността на читалищата в Сдружението на община Хисаря. 

Докл.Г.Топузлийски - с-р на НЧ”Иван Вазов” 

4. Отчет за дейността на археологическия музей Хисаря през 2011 г. и 

състоянието на недвижимите паметници на културата. 

Докл. М.Маджаров 

 

17 април 2012 г. 

 

1.  Докладна записка относно предоставяне на мери и пасища от 

общинския поземлен фонд на земеделски стопани – животновъди; 

Докл. Инж. П.Ганева 

2. Състояние на парковете в общината, поддържане, опазване на 

тревната и дървесна растителност. 

Докл. Инж.П.Ганева 

3. Състояние на микроязовирите общинска собственост по отношение 

на тяхната безопасност при обилни валежи. 

Докл. Инж.П.Ганева 

4. Противопожарна охрана – състояние, мерки за летния сезон. 

Докл. Н-к РПО 

 

 



22 май 2012 г. 

 

1. Състояние на криминалогенната обстановка на територията на 

общината. 

Докл. Ив.Иванов – н-к РПУ 

2. Докладна записка относно утвърждаване на паралелки под норматив 

и слети паралелки в училищата през учебната 2012 – 2013 г. 

Докл. Инж.П.Ганева 

3.  Готовност на общината за летния сезон 

Докл. Инж. П.Ганева 

4. Отчет за дейността на постоянната комисия по култура и 

образование. 

Докл.Ив.Чавов 

 

19 юни 2012 г. 

 

1. Актуализация на Наредба за управление на общинските горски 

пътища в общината 

Докл.инж. П.Ганева 

2. Отчет за дейността на постоянната административна комисия 

Докл.инж. П.Дойкова  

3. Отчет за работата на общинския съвет през първото полугодие на 

2012 г. 

Докл.П.Бойновски 

4. План за работа на общинския съвет през второто полугодие на 

общинския съвет 

Докл.П.Бойновски 

 

ІІ.  ЗАСЕДАНИЯ  НА  ПОСТОЯННИТЕ  КОМИСИИ 

 

12 януари 2012 г. 

 

ИКОНОМИЧЕСКАТА  КОМИСИЯ 

1. Отчет за изпълнение на бюджета и инвестиционната програма на 

община Хисаря за 2011 г. 

2. Отчет за изпълнение на делегираните бюджети на училищата 

 

КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Отчет за изпълнение програмата на общината в областта на спорта за 

2011 г.и приемане на програма за 2012 г. 

2. Отчет за изпълнение на културната програма на община Хисаря за 

2011 г. и приемане на програма зае 2012 г. Сключване на договор 



между читалищата и кмета на общината, съгласно чл.26 от Закона за 

читалищата. 

3. Приемане Правилник за устройството и дейността на 

археологическия музей- гр.Хисаря 

 

ЗАКОНОДАТЕЛНА КОМИСИЯ 

1. Приемане Правилник за устройството и дейността на 

археологическия музей- гр.Хисаря 

2. Актуализация на Наредбата за  придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество в община Хисаря 

3. Актуализация на Наредбата за създаване, управление и контрол 

върху дейността на общинските предприятия по гл. Шеста, чл. 52 от 

ЗОС 

 

АДМИНИСТРАТИВНА  КОМИСИЯ 

 

1. Програма за управление на кмета през мандата  2011 – 2015 г. 

 

26 януари 2012 г. 

 

ИКОНОМИЧЕСКАТА  КОМИСИЯ и АДМИНИСТРАТИВНА  

КОМИСИЯ 

 

1. Очертаване рамката на  бюджета и инвестиционната програма на 

община Хисаря за 2012 г. 

 

9 февруари 2012 г. 

 

ИКОНОМИЧЕСКАТА  КОМИСИЯ 

1. Приемане  бюджета и инвестиционната програма на община Хисаря 

за 2012 г. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛНА КОМИСИЯ 

1. Приемане отчета за работата на комисията по предотвратяване на 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2011 

г. 

2. Приемане отчета за работата на общинската комисия по безопасност 

на движението през 2011 г. 

3. Приемане отчета за дейността по развитието на социалните услуги в 

общината през 2011 г. и приемане план за 2012 г. 

 

 

 



АДМИНИСТРАТИВНА  КОМИСИЯ 

1. Приемане  бюджета и инвестиционната програма на община Хисаря 

за 2012 г. 

 

7 март 20123 г. 

 

ИКОНОМИЧЕСКАТА  КОМИСИЯ 

1. Приемане отчета за дейността на „ЕНД – Хисар инфраструктура” 

2. Приемане отчета за дейността на общинския „Медицински център І - 

Хисар” ЕООД през 2011г.;   

3. Приемане отчета за дейността на читалищата в Сдружението на 

община Хисаря. 

4. Приемане отчета за дейността на археологическия музей Хисаря през 

2011 г. и състоянието на недвижимите паметници на културата. 

 

КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Приемане отчета за дейността на читалищата в Сдружението на 

община Хисаря. 

2. Приемане отчета за дейността на археологическия музей Хисаря през 

2011 г. и състоянието на недвижимите паметници на културата. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛНА КОМИСИЯ 

1. Приемане отчета за дейността на общинския „Медицински център І - 

Хисар” ЕООД през 2011г.; 

2.  
22 март 2012 г. 

 

ИКОНОМИЧЕСКАТА  КОМИСИЯ 

1. Обсъждане условията относно предоставяне на мери и пасища от 

общинския поземлен фонд на земеделски стопани – животновъди; 

 

5 април 2012 г. 

 

ИКОНОМИЧЕСКАТА  КОМИСИЯ 

1. Приемане докладната записка относно предоставяне на мери и 

пасища от общинския поземлен фонд на земеделски стопани – 

животновъди; 

 

ЗАКОНОДАТЕЛНА КОМИСИЯ 

1. Приемане отчета на Противопожарна охрана – състояние, мерки за 

летния сезон. 

 

 



АДМИНИСТРАТИВНА  КОМИСИЯ 

1. Приемане информацията за състоянието на парковете в общината, 

поддържане, опазване на тревната и дървесна растителност. 

2. Приемане информацията за състоянието на микроязовирите 

общинска собственост по отношение на тяхната безопасност при 

обилни валежи. 

 

10 май 2012 г. 

 

КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Приемане докладната записка относно утвърждаване на паралелки 

под норматив и слети паралелки в училищата през учебната 2012 – 

2013 г. 

2. Приемане отчета за дейността на постоянната комисия по култура и 

образование. 

ЗАКОНОДАТЕЛНА КОМИСИЯ 

1. Приемане информацията за криминалогенната обстановка на 

територията на общината. 

АДМИНИСТРАТИВНА  КОМИСИЯ 
1. Приемане информацията за готовността на общината за курортния 

сезон 

 

7 юни 2012 г. 

 

ИКОНОМИЧЕСКАТА  КОМИСИЯ 

1. Приемане информацията за състоянието, стопанисването, опазването 

и експлоатацията на общинските гори. 

2. Приемане отчета за работата на общинския съвет през първото 

полугодие на 2012 г. 

3. Приемане плана за работа на общинския съвет през второто 

полугодие на общинския съвет. 

 

КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Отчет за работата на общинския съвет през първото полугодие на 

2012 г. 

2. План за работа на общинския съвет през второто полугодие на 

общинския съвет 

 

ЗАКОНОДАТЕЛНА КОМИСИЯ 

1. Отчет за работата на общинския съвет през първото полугодие на 

2012 г. 

2. План за работа на общинския съвет през второто полугодие на 

общинския съвет 



3. Актуализация на Наредба за управление на общинските горски 

пътища в общината 

 

АДМИНИСТРАТИВНА  КОМИСИЯ 
1. Отчет за дейността на постоянната административна комисия 

2. Отчет за работата на общинския съвет през първото полугодие на 

2012 г. 

3. План за работа на общинския съвет през второто полугодие на 

общинския съвет 

 

 

ІІІ. ГРАФИК  ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ  СРЕЩИ  И  ПРИЕМНИ  НА  

ОБЩИНСКИТЕ  СЪВЕТНИЦИ  С НАСЕЛЕНИЕТО  НА  ОБЩИНАТА   

ЩЕ СЕ ПОДГОТВЯ ЕЖЕМЕСЕЧНО СЛЕД СЪГЛАСУВАНЕ С 

КМЕТОВЕТЕ И  ГРУПИТЕ 

 

 

 

13.12.2011 г.                                        ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  -  ХИСАРЯ 

 

 

 


