
О Т Ч Е Т  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАНИТЕ И НА НЕГОВИТЕ 
КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА- 30.06.2016 г. - 31.12.2016 г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Съгласно чл.27, ал.б от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Общинския съвет два пъти годишно  разглежда отчет за 
дейността на съвета и неговите комисии,  внесен от Председателят на 
Общинския съвет. 

През отчетения период Общински съвет - Баните е провел  6 /шест/ 
редовни заседания. 

Взетите решения на заседанията на Общински съвет - Баните през 
отчетния период са 71. 

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

І. Актуализация на нормативната база: 
 

            1.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 
за условията и реда за придобиване, стопанисване, ползване, управление и 
разпореждане със земеделските земи от общинския поземлен фонд на община 
Баните, приета с решение № 163/26.04.2013г., допълнена и изменена с 
Решение № 277/28.02.2014г. на Общински съвет – Баните. 
 

2.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за 
определяне размера на местните данъци на територията на община 
Баните,област Смолян, приета с Решение на Общинския съвет № 36 от 
31.01.2008 г. по Протокол № 4 и влиза в сила от 01.01 2008 година, изменена и 
допълнена с Решение на Общинския съвет № 48 от 05.03.2008 г.,изменена и 
допълнена с решение на Общинския съвет № 174 от 23.01.2009 г. и влиза в 
сила от 1.01.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 398 от 25.01.2011 г. и 
влиза в сила от 01.01.2011 г., с изключение на разпоредбата на чл. 56, ал. 1, 
точки от 1 до 5, която влиза в сила от 01.02.2011 г., изменена и допълнена с 
Решение №113 от 09.11.2012г., изменена и допълнена с Решение №239 от 
20.12.2013г. на Общински съвет – Баните. 

 
3.Приемане на Наредба за изменение и допълнение 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, приета с Решение 
№ 97, взето по протокол № 10 от 30.06.2008 година на Общински съвет-Баните, 
изменена и допълнена с Решение № 114, взето по протокол № 11 от 28.07.2008 
година на Общински съвет-Баните, изменена и допълнена с Решение № 418, взето 
по протокол № 44 от 31.03.2011 година на Общински съвет-Баните, изменена и 
допълнена с Решение № 77, взето по протокол № 11 от 03.08.2012 година на 
Общински съвет-Баните, изменена и допълнена с Решение № 11, взето по 
протокол № 2 от 02.12.2015 година на Общински съвет-Баните, изменена и 
допълнена с Решение № 60, взето по протокол № 8 от 18.04.2016 година на 



Общински съвет-Баните.  
4.Изменения и допълнения на Наредба №7 за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Баните.  

ІІ. Общински бюджет и инвестиционна програма 
 
           1.Приемане на прогноза за приходите и разходите в местните дейности 
за периода 2017 г. – 2019 г- Втори етап  

 
     2.Определяне на маломерни свободни земеделски земи от Общинския 

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

 
           3.Определяне на свободни земеделски земи от Общинския поземлен 
фонд, с изключение на мерите и 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 провеждането на публичен търг или публично 
оповестен конкурс. 
 
           4.Откриване на процедура за отдаване под наем    на свободни 
земеделски земи от Общински поземлен фонд – частна общинска собственост 
– 4 бр. 
 
          5.Удължаване срока за възстановяване на заема по чл. 103, ал.1 от 
Закона за публичните финанси с още една година.  
 
          6.Актуализация на разчета за финансиране на капиталовите разходи за 
2016 година.  
 
           7.Определяне на таксата за услугата по осигуряване на съдове за  
битови отпадъци / БО /, за събиране 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 2017 година.  

II. Разпореждане с общинска собственост 
 

1.Откриване процедура за продажба на движими дълготрайни активи 
(движими вещи), частна общинска  собственост.  
 

2.Откриване на процедура за продажба на недвижим имот - частна 
общинска собственост и утвърждаване на пазарна цена.  
 
           3.Отдаване под наем на част от сграда или сграда -  3 бр.  
 
            4.Откриване производство за придобиване право на собственост на 
имоти, частна собственост за изграждане на футболен стадион в УПИ І и УПИ ІІ 
в кв. 129 по плана на с.Баните – Оряховец.   



 
            5.Актуализиране на „Програма за управление и разпореждане с имотите 
общинска собственост за 2016г. на община Баните”, приета с Решение № 
15/21.12.2015г. на Общински съвет – Баните и актуализирана с Решение № 
32/29.01.2016г. на Общински съвет – Баните.  
 
            6.Приемане на „Програма за управление и разпореждане с имотите - 
общинската собственост за 2017 година” в Община Баните.  

            7.Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Общинска 
служба по земеделие с.Баните – за постановяване на решение за 
възстановяване правото на собственост в съществуващи или възстановими 
стари реални граници, за които е издадено решение на общинска служба по 
земеделие (по реда на § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ) – 3 бр. 

8.Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Общинска 
служба по земеделие с.Баните – за постановяване на решение за 
възстановяване правото на собственост в съществуващи или възстановими 
стари реални граници, за които е издадено решение на общинска служба по 
земеделие (по реда на § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ) – 4 бр. 

III. Участие в проекти 

Приемане на решения за участие и финансиране на община Баните по 
различни оперативни програми. 

1.Кандидатстване на община Баните с проектно предложение 
„Административна сграда и център за обслужване на гражданите - Община 
Баните”, в рамките на Инвестиционна програма за климата /ИПК/ към 
Национален доверителен екофонд. 
 

2.Кандидатстване на община Баните, област Смолян с проект 
„Рехабилитация на общински път SML 1003/ІІІ-8632/ - Баните – Гълъбово-
Сливка по реда на Наредба 12 от 25 юли 2016 г.  на Министерство на 
земеделието и храните за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по 
мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014-2020 г.  
 

3.Кандидатстване на община Баните, област Смолян с проект 
„Реконструкция и рехабилитация на довеждащи водопроводи за захранване на 
с.Стърница, с.Давидково, с.Оряховец, с.Баните, с.Дрянка, с.Вишнево и напорен 
резервоар за с.Оряховец и пречиствателно съоръжение за питейни води – 
автоматичен самопречистващ се филтър с.Стърница, община Баните”   по реда 
на Наредба 12 от 25 юли 2016 г.  на Министерство на земеделието и храните за 
прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.  
 



4.Кандидатстване на община Баните, област Смолян с проект 
„РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА БАНИТЕ” . 
 

5.Кандидатстване на община Баните, област Смолян с проект 
„Реконструкция и рехабилитация на довеждащи водопроводи за захранване на 
с.Стърница, с.Давидково, с.Оряховец, с.Баните, с.Дрянка, с.Вишнево и  Водоем 
V=500 мᴣ  за с.Оряховец, община Баните и пречиствателно съоръжение за 
питейни води – автоматичен самопречистващ се филтър с.Стърница, община 
Баните”   по реда на Наредба 12 от 25 юли 2016 г.  на Министерство на 
земеделието и храните за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014-2020 г.  
 

6.Кандидатстване на община Баните, област Смолян с проекто-
предложение „Развитие на социално предприемачество в община Баните, 
област Смолян” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  
2014-2020 г., Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на 
социалното включване”, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-
2.006 „Развитие на социалното предприемачество”.  

 
          Образование, социални дейности и култура. 

 

 
1.Утвърждаване на самостоятелна маломерна група в ДГ „Веселин 

Маринов” с. Баните, област Смолян, детска градина село Гълъбово за учебната 
2016/2017 г.  

2.Включване на ДГ „Веселин Маринов” с. Баните, община Баните, област 
Смолян в списъка на средищните и защитени детски градини.  

 
          3.Разкриване на маломерна група в село Загражден, към Детска градина     
 „Веселин Маринов” с. Баните.  

 
4.Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа на личностно 

развитие на децата и учениците от Община Баните ( на основание чл.196, ал.1  
от Закон за предучилищно и училищното образование).  
 

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: 

 
1.Отчет за дейността на Общински съвет – Баните и на неговите комисии 

за периода 10.11.2015 г. – 30.06.2016 година.  
 



2.Отчет за изпълнението на актовете (решенията) на Общински съвет – 
Баните, отнасящи се за Общинската администрация за периода 10.11.2015 г. – 
30.06.2016 година.  

Всички материали за заседанията на Общинския съвет са предоставяни 
на общинските съветници своевременно. 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. 

От 11 общински съветници в постоянните комисии участват 11. 

За периода 30.06.2016 г. - 31.12.2016 г. Постоянните комисии към 
Общински съвет- Баните са провели 21 заседания, разпределени по комисии 
както следва: 

 

№ ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕНИ 
ЗАСЕДАНИЯ 

1. "Бюджет и финанси" 6 

2. „Стопанска политика и програми на ЕС 4 

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

6 

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

5 

5. 
Комисия по предотвратяване и установяване конфликт 
на интереси 

0 

 ОБЩО: 21 

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 30.06.2016 г. -31.12.2016 г. е както следва: 
 

№ 
по 
ред 

Име и фамилия 

в заседания на ОбС 

присъствие отсъствия 

1. Атанас Митков Кандуров 5 1 

2. Беро Вихъров Ириков 5 1 

3. Велин Руменов Фиданов 6 0 

4. Димитър Мирчев Дончев 5 1 



5. Eмил Сашев Димитров 3 2 

6. Здравко Нейков Николов 5 1 

7. Зорка Асенова Димитрова 6 0 

8. Райчо Стоянов Данаилов 6 0 

9. Румен Велинов Фиданов 3 3 

10. Севдалин Бойков Хъшинов 6 0 

11. Стоянка Вихърова Чонева 5 1 

              
 

Отсъствията са по уважителни причини, след предварително 
уведомяване. 

    В Общински съвет  - Баните за периода има постъпили 2 бр. жалба, 
които не са от компетенцията на ОбС. 
   На основание чл. 108, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет и взаимодействието му с общинска администрация, общинските 
съветници не са отправили питания към кмета на община Баните.  

Предоставям настоящия отчет за информация на общинските съветници, 
на кмета на общината и общинска администрация, на областния управител, 
както и на жителите на община Баните. 

 

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

периода 30.06.2016 г. – 31.12.2016 година е приет на редовно заседание на Общински 
съвет Баните с решение № 163, взето с протокол № 17 от  30.01.2017 година. 
 
 

 


