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ГОДИШЕН ПЛАН   

ЗА  РАБОТА  НА  ОБЩИНСКИЯ  СЪВЕТ  ПРЕЗ  2021 г. 

 

Приет с Решение № 274, взето с Протокол № 16 на заседанието на 

Общински съвет Хисаря, състояло се на 15.12.2020 г. 

 

    Съгласно чл. 63, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински  съвет Хисаря, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация  редовните заседанията 

на Общинския съвет  се провеждат предпоследния  вторник от месеца от 

13:00 ч.  в залата на Общинска администрация Хисаря. Общинския съвет 

може да променя времето на редовните заседания и може да проведе 

извънредни заседания по предварително обявен ред, извън дните или 

работното време по ал.1.  

 

     Уведомяването на общинските съветници за заседанията на 

Общинския съвет се извършва с писмени покани и/или електронни писма 

по електронна поща в  5 (пет) дневен срок преди заседанието. Поканата 

съдържа деня, часа и мястото и проект за дневния ред с всички постъпили 

материали по него. 

 

    До 12 часа на деня, предшестващ заседанието, кметът и 

председателите на комисии могат да внасят при Председателя неотложни, 

особено важни предложения относно дневния ред на предстоящото 

заседание. Постъпилите предложения се изпращат по електронна поща 

незабавно. Председателят може да предложи промяна в дневния ред в 

началото на заседанието по искане на кмета или на общински съветник, 

ако намери тяхното искане за основателно. В случай че няма готовност по 

дадената точка от дневния ред, председателят я отлага за по-късен час на 

същото заседание или за друго заседание от същата програма.  

 

В настоящият 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.  

 

 

 

mailto:contacts@hisarya.bg


I. Цели на плана 

 

          Като осъзнава своята отговорност в утвърждаването на местното 

самоуправление и необходимостта от все по-широко участие на местната 

общност в този процес, Общински съвет Хисаря си поставя задачата да 

реализира следните цели: 

- Извеждане на местното самоуправление като водещ фактор 

при формирането на политиките за обществено, социално и икономическо 

развитие на Община Хисаря. 

- Изграждане на надеждно партньорство с всички представители 

на местната общност за осигуряване необходимата публичност в процеса 

на подготовката и вземането на важни решения свързани с развитието на 

Община Хисаря. 

- Създаване на предпоставки за нормална жизнена среда и 

развитие на икономиката. 

 

II. Мерки осигуряващи реализацията на поставените цели: 

 

1. Постигане на оптимална откритост и публичност при 

подготовката и приемането на решения от Общинския съвет. 

2. Осигуряване на възможности за пряко участие на населението 

при обсъждане на всички въпроси свързани с формирането на политиките 

за обществено, социално и икономическо развитие на Община Хисаря. 

3. Осигуряване възможности за участие на представители на 

местната общност при обсъждането и вземането на всички решения, 

свързани с развитието на Община Хисаря. 

 

ПЛАН НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ  СЪВЕТ  

 

 
№ ТЕМА ВНОСИТЕЛ 

 

 19 ЯНУАРИ 2021 г.  

1. Годишна програма за управление и разпореждане с общинската 

собственост за  2021 год. 

инж. Пенка  Ганева 

2. Приемане на Програма за Спортните събития на община Хисаря за 

2021 г.                                                    

инж. Пенка  Ганева 

3. Приемане на Програма за Културните събития на община Хисаря за 

2021  г. 

инж. Пенка  Ганева 

4. Отчет за работата на Общинската комисия по безопасност на 

движението през 2020 г. 

Председателя на 

комисията 

5. Отчет за работата на Общински съвет Хисаря през второто 

полугодие на 2020 год. 

инж. Найден Павлов 

6. Отчет на приходите от извършени продажби, отдаване на концесия 

и под наем на общински имоти през второто полугодие на 2020 

година. 

инж. Пенка  Ганева 

7. Отчет за изпълнението на инвестиционната програма на Община 

Хисаря за второто полугодие на 2020 г. 

инж. Пенка  Ганева 

8. Информация за данъчната събираемост през 2020 г. инж. Пенка  Ганева 



9. Приемане на Годишна програма за изграждането, ремонта и 

поддържането на пътищата в Община Хисаря през 2021 г. 

инж. Пенка  Ганева 

10. Отчет за извършените дейности и извършените разходи по 

сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на териториите за 

обществено ползване в община Хисаря през 2020 г. 

инж. Пенка  Ганева 

 

16 ФЕВРУАРИ  2021 г. 

1. Приемане  бюджета на Община Хисаря  и инвестиционната 

програма на Община Хисаря за 2021 г. 

инж. Пенка Ганева 

2. Отчет за работата на комисията по предотвратяване на 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2020 

г. 

Председателя на 

комисията 

3. Информация за състоянието на общинската собственост. Списък на 

обектите общинска собственост – публична и частна в общината. 

Дружества и консорциуми с общинско участие. 

инж. Пенка  Ганева 

4.  Общински гори – състояние, стопанисване, опазване и експлоатация. инж. Пенка  Ганева 

5. Приемане на Годишен план за паша и правила за ползване на мерите 

и пасищата от общински поземлен фонд, съгласно изискванията на 

чл. 37о, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи. 

инж. Пенка  Ганева 

6. Отчет на събраните приходи и извършените разходи за развитието 

на туризма на територията на община Хисаря за 2020 г. 

инж. Пенка  Ганева 

7. Отчет за работата на кметовете и кметските наместници на населени 

места в Общината за 2020 г. и информация за състоянието и 

проблемите по населени места и предприетите мерки за решаването 

им. 

инж. Пенка  Ганева 

 

23 МАРТ 2021 г. 

1. Отчет за дейността по развитието на социалните услуги в община 

Хисаря през 2020 г. и Годишния план за развитие на социалните 

услуги в община Хисаря през 2021 г. 

инж. Пенка Ганева 

2. Приемане на годишният финансов отчет за приходите и разходите и 

балансите и отчет за дейността на общинския „Медицински център І 

– Хисар” ЕООД през 2020 г. 

Д-р Христо Кунчев 

3. Отчет за дейността на Археологическия музей Хисаря  през 2020 г. и 

състоянието на недвижимите паметници на културата в Общината. 

Доц.д-р М. Маджаров 

4. Състояние на микроязовирите общинска собственост по отношение 

на тяхната безопасност при обилни валежи. 

инж. Пенка Ганева 

5. Информация за състоянието на материалната база на читалищата на 

територията на община Хисаря  и Информация за състоянието на 

библиотечния фонд към библиотеките, където има. 

инж. Пенка Ганева 

 

 

20 АПРИЛ 2021 г. 

1. Информация от ЧОСР относно състоянието на парковете в 

общината, поддържане, опазване на тревната и дървесна 

растителност. 

инж. Пенка Ганева 

2. Информация за дейността и мерки на РСПБЗН-Хисаря във връзка с 

предстоящия летен противопожарен период – 2021 г. 

Началник  РСПБЗН 

3. Информация за работата на РУ на МВР - Хисаря по предотвратяване 

и разкриване на престъпления на територията на община Хисаря за 

изминалата 2020 г.  

Началник на РУ на 

МВР Хисаря 

4.  Отчет за събираемостта на наемите и вземанията през 2020 г. инж. Пенка Ганева 



5. Информация за разходваните средства по снегопочистване и 

зимното поддържане на общинската пътна мрежа и улиците на 

населените места през зимен сезон 2020 – 2021 г. 

инж. Пенка Ганева 

 

18 МАЙ 2021 г. 

1. Готовността  на община Хисаря  за летния сезон. инж. Пенка Ганева 

2. Приемане на отчет за изпълнение на Годишния план на дейностите 

за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община 

Хисаря през 2020 - та година. 

инж. Пенка Ганева 

3. Приемане Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. Директор на 

Социално 

подпомагане Хисаря 

 

22 ЮНИ 2021 г. 

1. Информация за постъпилите жалби и сигнали в общината и работата 

по тяхното решаване. 

инж. Пенка Ганева 

2. Информация за всички настоящи проекти, проекти в действие, 

проекти в устойчивост и подготовка на бъдещи такива. 

инж. Пенка Ганева 

3. Информация за приключване на учебната година, актуални 

проблеми и предложения за решаването им.  

инж. Пенка Ганева 

 

                        20 ЮЛИ 2021 г.  

1. Отчет за изпълнение на инвестиционната програма на община 

Хисаря за първото полугодие на 2021 год. 

инж. Пенка  Ганева 

2. Отчет на приходите от извършените продажби, отдаване на 

концесия и под наем на общински имоти за първото полугодие на 

2021 год . 

инж. Пенка  Ганева 

3. Отчет за работата на Общински съвет Хисаря през първото 

полугодие на 2021 год. 

инж. Найден Павлов 

4. Отчет  на бюджета за 2020 год. инж. Пенка  Ганева 

5. Отчет за дейността на читалищата в община Хисаря за 2020 г. инж. Пенка  Ганева 

 

  7 СЕПТЕМВРИ  2021 г.  

1. Приемане на училищната мрежа и утвърждаване паралелки под 

норматив и маломерни паралелки в училищата в община Хисаря за 

учебната 2021/2022 г. 

инж. Пенка Ганева 

2. Информация за състоянието и готовността на Материално 

техническата база на училищата, детските градини и ОДЗ за 

учебната 2021/ 2022 г. 

инж. Пенка Ганева 

3. Готовността на общината за задоволяване на населението с дърва за 

огрев. 

инж. Пенка  Ганева 

4.  Информация за състоянието на околната среда около града и 

населените места в общината. 

инж. Пенка  Ганева 

 

19 ОКТОМВРИ 2021 г. 

1. Готовността на общината за работа при зимни условия. инж. Пенка Ганева 

2.  Състоянието на административното обслужване на гражданите в 

община Хисаря. 

инж. Пенка Ганева 

3. Информация за използването на минералната вода на територията на 

община Хисаря и търсене възможност за увеличаване приходите на 

общината. 

инж. Пенка Ганева 

23 НОЕМВРИ 2021 г. 

1. Приемане програма за коледните и новогодишни празници. инж. Пенка Ганева 



2. Информация относно ползване, стопанисване и управление на 

Спортен комплекс лекоатлетически стадион „Крепост“, игрище за 

волейбол и баскетбол и спортна площадка в с.Старосел. Реализирани 

приходи. 

инж. Пенка Ганева 

 

14 ДЕКЕМВРИ 2021 г. 

1. Актуализация на Бюджет 2021 г., Инвестиционната програма 2021 г., 

и Разчета на сметките за СЕС за 2021 г. на Община Хисаря 

инж. Пенка Ганева 

2. Двегодишно изпълнение на мандатната програма на Кмета на 

Общината. 

инж. Пенка Ганева 

3. Приемане план за работата на Общинския съвет за 2022 г. инж. Найден Павлов 

4. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност 

в Община Хисаря за 2022 г. 

инж. Пенка Ганева 

5. Отчет за работата на Постоянна комисия по устройство на 

територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда за 

2021 г. 

инж.Атанас Куковски 

6. Отчет за работата на Постоянна комисия по икономика, бюджет, 

финанси, антикорупция и конфликт на интереси за 2021 г.. 

инж.Бойко Гавраилов 

7. Отчет за работата на Административна комисия за 2021 г.. Даниела Пирянкова 

8. Отчет за работата на Постоянна комисия по образование, култура, 

вероизповедания, спорт, туризъм, здравеопазване, младежка и 

социална политика за 2021 г. 

Ива Вълчева 

 

 

      В проекта на годишния план за работа на Общински съвет Хисаря през 

2021 г. не са включени проекти и предложения от текущ характер: 

- За отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ; 

- За  продажба на общинско имущество; 

- За промени в устройствени планове; 

- Други текущи проблеми., 

както и срещи с представители на обществени организации и 

представители на бизнеса в рамките на 2021 година и участие в 

публичното обсъждане на бюджета и отчета на бюджета на община 

Хисаря. 

      Планът е предварителен, той е отворен и подлежи на промяна и 

допълване.  

 

 

 

м. декември 2020 год.                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХИСАРЯ 
 


