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О Т Ч Е Т  
 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАНИТЕ И НА НЕГОВИТЕ 
КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА- 01.07.2018 г. - 31.12.2018 г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Съгласно чл.27, ал.6  от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация,  внасям за разглеждане настоящия отчет за дейността на 
Общинския съвет и неговите постоянни комисии. 

Като орган на местното самоуправление Общинския съвет приема 
решения в рамките на своята компетентност, при спазване на изискванията на  
закона и съобразяване с интересите на гражданите на общината. 

Кметът на общината организира изпълнението на актовете на общинския 
съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно 
съгласно чл. 44, ал.1,т.7 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация /ЗМСМА/. 

През отчетения период Общински съвет - Баните е провел  4 /четири/ 
редовни  заседания. 

Взетите решения на заседанията на Общински съвет - Баните през 
отчетния период са 45. 

По-важните решения, които Общински съвет - Баните прие през 
периода са: 

 
 
І. Актуализация на нормативната база: 
 

 
1. Приемане на  Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, 

пожарната безопасност и защита на населението, поддържане на чистотата, 
опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на 
община Баните, област Смолян.  

 
2.Приемане на НАРЕДБА  № 5 за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на община Баните. 

3.Приемане на Наредба за изменение и  допълнение на Н А Р Е Д Б А  № 
7 за определянето и администрирането  на местните такси и цени на услуги на 
територията на община  Баните, приета на редовно заседание на Общински 
съвет-Баните, област Смолян с решение № 344 по Протокол № 36 от 
08.12.2006 година, изменена и допълнена с решение № 378 от 12.03.2007 г., 
изменена и допълнена с решение № 379 от 12.03.2007 г., изменена и 
допълнена с Решение 405 от 29.05.2007 г., изменена и допълнена с решение № 
437 от 27.07.2007 г., изменена и допълнена  с  решение № 132 от 30.09.2008 
година, изменена и допълнена  с  решение № 173  от 23.01.2009 година, 
изменена и допълнена с решение № 25 от 02.10.2009 година, изменена и 
допълнена с решение № 267 от 30.11.2009 г., изменена и допълнена с решение 
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№ 324 от 01.04.2010 г., изменена и допълнена с решение № 339 от 28.05.2010 
г., изменена и допълнена с Решение № 397 от 25.01.2011г., изменена и 
допълнена с решение №417 от 31.03.2011г., изменена и допълнена с решение 
№480 от 15.09.2011г., изменена и допълнена с решение №481 от 15.09.2011г., 
изменена и допълнена с решение №10 от 27.12.2011г., изменена и допълнена с 
решение №112 от 09.11.2012г., изменена и допълнена с решение №240 от 
20.12.2013г.,изменена и допълнена с решение №26 от 29.01.2016г., допълнена 
с решение 152/23.12.2016 г.; изменена съгласно решение № 217 от 08.06.2017 
година на Административен съд – Смолян; допълнена с решение 
281/18.12.2017г., допълнена с решение 281/18.12.2017г.  

 

4.Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите -  
общинската собственост за 2019 година  в Община Баните  

5.Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка 
на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – 
Баните  
 

ІІ. Общински бюджет и инвестиционна програма 
 

1. Актуализация на разчета за финансиране на капиталовите разходи за  
2018 година. 
 
 2. Определяне на таксата за услугата по осигуряване на съдове за  
битови отпадъци / БО /, за събирането и транспортирането им до претоварен 
пункт – Оряховец и до  регионалното депо „Теклен дол”  - община Смолян, за 
разходи по стопанисване и управление на депото, третиране на отпадъците и 
таксите по Закона за управлението на отпадъците /ЗУО/ и за разходите по 
поддържане на  чистотата на местата за обществено ползване за 2019 година.  
 

3.Вземане на решение за удължаване срока на възстановяване временен 
безлихвен заем от централния бюджет на Република България.  

 
 

ІII. Разпореждане с общинска собственост 
 
1. Вземане на решение за отдаване под наем на част от недвижим имот – 

частна общинска собственост  за здравни  услуги  

2.Учредяване безвъзмездно право на ползване върху самостоятелен 
обект с идентификатор  44402.500.304.1.10 в сграда №1 разположена в 
поземлен имот 44402.500.304 по кадастралната карта и кадастрални регистри 
на село Баните, одобрени със Заповед №РД-18-20/20.04.2010г. на АГКК, 
представляващ помещение №1 със застроена площ – 61,41 кв.м., ведно с 7,34 
% идеални части от общите части на сградата, предназначение на 
самостоятелния обект: за търговска дейност,  характеристика на сграда с 
идентификатор 44402.500.304.1, конструкция – масивна, етажи – 4 плюс 
приземен, година на построяване – 1974 г., застроена площ 352 кв.м., частна 
общинска собственост съгласно АОС №1181/17.06.2013г., с предназначение за 
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социални дейности  в полза на „Клуб на пенсионерите - Баните”, ЕИК 
205235748  със седалище и адрес на управление: село Баните, община Баните, 
област Смолян , улица „Васил Левски” № 6. 

3. Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска 
собственост  за производствени дейности.  

4.Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична  общинска 
собственост за административни нужди.  

5. Откриване процедура за продажба и утвърждаване на пазарна оценка 
на недвижим имот – Клуб /част от сграда/  – втори етаж от двуетажна масивна 
сграда, махала Преслупа, с.Стърница, община Баните, област Смолян, частна  
общинска собственост, съгласно АОС № 405/09.02.2006 година.   

6.Откриване процедура за продажба на движима вещ, частна общинска 
собственост  

7. Учредяване на безсрочно и безвъзмездно право на строеж в полза на 
Община Баните от Диана Велинова Фиданова и Румен Велинов Фиданов -  
наследници на Велин Руменов Фиданов, върху 8,5 кв. м. от Поземлен имот с 
идентификатор 44402.500.216 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с.Баните, за изграждане на строеж: „Подпорна стена на улица от 
о.т. 784 до о.т. 967, кв. Средна, с. Баните , община Баните.  

8. Одобряване на задания – 3 бр. 
9. Определяне на маломерни свободни земеделски земи от Общинския 

поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една стопанска година, 
без провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. 

10. Определяне на свободни земеделски земи от Общинския поземлен 
фонд, с изключение на мерите, пасищата и ливадите, които не са били 
използвани две или повече стопански години, за отдаване под наем или аренда 
за срок до 10 години, без провеждане на публичен търг или публично оповестен 
конкурс 
 

IV. Участие в проекти 
 
 1. Даване на съгласие за участие на Община Баните с 
проектопредложение за финансиране по Проект "Красива България" на 
Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по: мярка М02 
„Подобряване на социалната инфраструктура” и осигуряване на 
съфинансиране на проекта от страна на Община Баните.  
  

2.Кандидатстване на община Баните, област Смолян с проект 
„Реконструкция и обновяване на дворно пространство, площадки, съоръжения и 
ограда  в  Средно училище „Христо Ботев” село Баните, област Смолян” по 
отворена процедура за кандидатстване BG06RDNP001-19.091 - МИГ "Преспа" - 
подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби инфраструктура", мярка 7  Основни услуги и 
обновяване на селските райони по  Програмата за развитие на селските райони 
2014-2020г. чрез Водено от общностите местно развитие.    
 
 
          V.Образование, социални дейности и култура. 
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1.Отпускане на средства във връзка с провеждане 60-годишен юбилей на 
Народно читалище „Христо Ботев -1958” с. Малка Арда 

2.Удължаване на учебно-възпитателния процес в маломерна смесена 
група в с.Загражден през 2018 – 2019 учебна година и Утвърждаване на 
самостоятелни маломерни групи в ДГ „Веселин Маринов” с.Баните, област 
Смолян – група в с. Гълъбово; група в с. Давидково и група в с. Загражден за 
учебната 2018 / 2019 г. 

3.Включване на ДГ „Веселин Маринов” - с. Баните, област Смолян, СУ 
„Христо Ботев” - с.Баните, област Смолян и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” - 
с.Давидково, област Смолян в Списъка на защитени детски градини и защитени 
училища 

4. Включване на ДГ „Веселин Маринов” - с. Баните, област Смолян, СУ 
„Христо Ботев” - с.Баните, област Смолян и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” - 
с.Давидково, област Смолян в Списъка на средищните детски градини и 
училища. 

5.Приемане на Общинска програма за закрила на детето в община 
Баните за 2018 – 2020 година 

Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА Общинския 
съвет упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите 
от него актове. 

 
 
 
На свои заседания Общински съвет е разгледал: 

 
Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и на неговите комисии за 

периода 01.01.2018 година - 30.06.2018 година 
Отчет за изпълнението на актовете (решенията) на Общински съвет-

Баните, отнасящи се за Общинската администрация за мандат 2011 – 2015 
година и за периода 10.11.2015 година – 30.06.2018 година 

Приемане на годишен отчет за 2017г. по изпълнение на Програмата за 
управление на отпадъците на община Баните, област Смолян за периода 2014-
2020 г. 

Всички материали за заседанията на Общинския съвет са предоставяни 
на общинските съветници съгласно Правилника за организацията и дейността 
на Общински съвет Баните, обл. Смолян, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация. Протоколите и препис от 
решенията от заседанията се изпращат в 7- дневен срок на Кмета на 
общината, Областния управител и Районната прокуратура за общ надзор и се 
публикуват на официалната интернет страница на община Баните 
http://banite.egov.bg 

Общинският съвет избира от своя състав постоянни и временни комисии. 

Основната дейност на Общинския съвет се извършва в постоянните 
комисии, където задълбочено и компетентно се обсъждат предложените 
проекти за решения. 
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От 11 общински съветници в постоянните комисии участват 10. 

За периода 01.07.2018 г. - 31.12.2018 г. постоянните комисии към 
Общински съвет- Баните са провели 16 заседания, разпределени по комисии 
както следва: 

 

 

№ ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕНИ 
ЗАСЕДАНИЯ 

1. "Бюджет и финанси" 7 

2. „Стопанска политика и програми на ЕС 3 

3. 
„Устройство              на              територията,общинска 
собственост, благоустрояване и комунална дейност" 

4 

4. 
"Образование, култура, здравеопазване, социални 
дейности и спорт" 

1 

5. 
Комисия по предотвратяване и установяване конфликт 
на интереси 

1 

 ОБЩО: 16 

На заседанията на постоянните комисии редовно има представители на 
общинска администрация /Кмет,Секретар,експерти и специалисти/. 

 
Присъствието на общинските съветници в заседания на Общински 

съвет през периода 01.07.2018 г. - 31.12.2018   г. е както следва: 
 

 

№ 

по 

ред 

Име и фамилия 

в заседания на ОбС 

присъствие отсъствия 

1. Андрей Руменов Кадшев 4 0 

2. Атанас Митков Кандуров 4 0 

3. Беро Вихъров Ириков 3 1 

4. Димитър Мирчев Дончев 4 0 

5. Eмил Сашев Димитров 4 0 

6. Здравко Нейков Николов 4 0 

7. Зорка Асенова Димитрова 4 0 
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8. Райчо Стоянов Данаилов 4 0 

9. Румен Велинов Фиданов 1 3 

10. Севдалин Бойков Хъшинов 4 0 

11. Стоянка Вихърова Чонева 4 0 

              
 За отчитания период  в Общински съвет  - Баните  има постъпила една   

жалба, на която   е отговорено с писмо  изх. 198 от 10.09.2018 година. Има и 
постъпило възражение, на което е отговорено с писмо  изх. № 211/1/ от 26.11.2018 
година. 

 
     

 
Отчета за дейността на Общински съвет Баните и на неговите комисии за 

периода 01.07.2018 г. - 31.12.2018  година е приет на редовно заседание на 
Общински съвет Баните с решение № 400, взето с протокол № 38 от 25.01.2019 
година. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


