
Отчет за дейността на Общински съвет - Баните и неговите 

комисии за периода от 08.11.2019 г. до 30.06.2020 г. 
 

 

 Съгласно чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет трябва два пъти годишно да разглежда отчет 

за дейността на съвета и неговите комисии, внесен от Председателя на 

Общински съвет.  

  

 През отчетния период Общински съвет - Баните е провел 8 (осем) 

редовни заседания. 

  

Взетите решения на заседанията на Общински съвет - Баните през 

отчетния период са 59. 

 

 По-важни решения, които Общински съвет - Баните прие през периода 

са: 

 

I. Актуализация на нормативната база: 

 

1. Приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - 

Баните, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 

администрация  

2. Приемане на изменение и допълнение на Наредба 5 за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на община Баните, 

приета на редовно заседание на Общински съвет - Баните, област 

Смолян с решение 371 по Протокол 35 от 01.10.2018 г.  

3. Приемане на Наредба 12 за изграждане и опазване на зелената система 

на територията на община Баните.  

4. Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Баните за 

периода 2020-2023 г.  

5. Приемане на Дългосрочна програма за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Баните за 

периода 2020-2030 г.  

 

II. Общински бюджет и инвестиционна програма:  

1. Приемане на бюджета на община Баните, област Смолян за 2020 г.  

2. Приемане на прогноза за приходите и разходите в местните дейности за 

периода 2020-2023 г.  

3. 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 управление на отпадъците /ЗУО/ и за 

разходите по поддръжката на чистотата на местата за обществено 

ползване за 2020 г.  

4. Актуализация на разчета за финансиране на капиталовите разходи за 

2020 г.  

5. Откриване на процедура за продажба на движима вещ, частна общинска 

собственост.  

6. Опрощаване на дължимата наемна цена за периода на извънредното 

положение във връзка с усложнената епидемична обстановка на 

физически и юридически лица - наематели или ползватели, които са 

ограничили или преустановили дейността си в следствие на мерките и 

ограниченията, наложени по време на извънредното положение.  

 

III. Разпореждане с общинска собственост: 

1. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за 

периода 2019-2013 г.  

2. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите - 

общинска собственост за 2020 година в община Баните.  

3. Определяне на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд на 

община Баните за общо и индивидуално ползване, чрез отдаване под 

наем или аренда.  

4. Предоставяне на земя от общински поземлен фонд на Общинска служба 

по земеделие с. Баните за постановяване на решение за възстановяване 

правото на собственост на жители на община Баните  - 3 бр.  

5. Съгласие за приемане на дарение на поземлен имот в с. Загражден 

 

IV. Участие в проекти: 

1. Издаване на запис на заповед от община Баните в полза на Държавен 

фонд “Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Споразумение за 

изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие 

номер РД 50-144 от 21.10.2016 г. по подмярка 19.4 “Текущи разходи и 

популяризиране на стратегията за водено от общностите местно 

развитие” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” за проект  

“Стратегия за водено от общностите местно развитие на “Местна 

инициативна група - Преспа - общини Баните, Лъки и Чепеларе”, сключен 

между Управляващия орган на Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 година и Сдружение с нестопанска цел 

МИГ “Преспа - общини Баните, Лъки и Чепеларе” 

2. Кандидатстване на община Баните по Финансов механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. с проектно 

предложение “Мерки за енергийна ефективност на системи за улично 

осветление в селата на територията на община Баните” по Програма 

“Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, 

BGENERGY-2.001, Процедура “Рехабилитация и модернизация на 



общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление 

на общините”.  

3. Даване на съгласие за участие на община Баните с проектно 

предложение “Внедряване на мерки за енергийна ефективност на: 

Административна сграда “Кметство” с. Гълъбово, община Баните, УПИ  

V, кв.22 по ПУП на с. Гълъбово”за финансиране по Проект “Красива 

България” на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по: 

Мярка М01 “Подобряване на обществената среда в населените места” и 

осигуряване на съфинансиране на проекта от страна на община Баните.  

4. Даване на съгласие за кандидатстване на община Баните с проектно 

предложение по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 

2014-2020 г., Наименование на процедурата BG05M9OP001-2.101 

“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 

3” 

 

V. Образование, социални дейности и култура: 

1. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община 

Баните за 2020 година.  

2. Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 

2019 година.  

3. Обсъждане на докладите за дейностите на Народните читалища и 

изразходваните от бюджета средства през 2019 година в община Баните.  

 

 Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация Общински съвет упражнява текущ 

и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове.  

 

 

 На свои заседания Общински съвет - Баните е разгледал: 

1. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от 

нейното управление за периода от 01.01.2019 година до 31.12.2019 

година при община Баните.  

2. Годишен отчет за 2019 година по изпълнение на Програмата за 

управление на отпадъците на община Баните, област Смолян за периода 

2014-2020 година.  

3. Отчет за изпълнението на актовете (решенията) на Общински съвет - 

Баните, отнасящи се за Общинска администрация за периода 01.07.2019 

година - 31.12.2019 година  

4. Приемане на Информация за извършената дейност от РСПБЗНС - 

Баните през 2019 година и статистически данни на Районно управление - 

гр. Мадан за 2019 година.  

 

 Всички материали за заседанията на Общински съвет са предоставяни 

на общинските съветници съгласно Правилника за организацията и дейността 



на Общински съвет – Баните, област Смолян, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинска 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 страница на община Баните: http://www.banite.egov.bg  

 

 Общинският съвет избира от своя състав постоянни и временни комисии.  

 

 Основната дейност на Общински съвет се извършва от постоянните 

комисии, където задълбочено и компетентно се обсъждат предложените 

проекти за решения.  

 

 От 11 общински съветници в постоянните комисии участват 10. 

 

 За периода 08.11.2019 г. - 30.06.2020 г. постоянните комисии към 

Общински съвет са провели 18 заседания, разпределени по комисии както 

следва: 

 

 

Номер Постоянна комисия  Проведени заседания  

1 “Бюджет и финанси” 4 

2 “Устройство на територията, общинска 
собственост, благоустрояване и 
комунална дейност” 

5 

3 “Стопанска политика и програми на ЕС” 5 

4 “Образование, култура, здравеопазване, 
социални дейности и спорт” 

4 

5 “Комисия по предотвратяване и 
установяване конфликт на интереси” 

0 

 ОБЩО: 18 

 

 

 На заседанията на Общински съвет - Баните редовно има представители 

на общинска администрация /Кмет, Зам. кмет, Секретар, експерти и 

специалисти/.  

 

 Присъствието на общинските съветници на заседанията на Общински 

съвет през периода 08.11.2019 - 30.06.2020 г. е както следва: 

 

 

http://www.banite.egov.bg/


Номер 
по ред 

Име и фамилия  Присъствия на 
заседания 

Отсъствия от 
заседания 

1 Бисер Илиев  8 0 

2 Боряна Карамфилова 8 0 

3 Венета Баръмова  8 0 

4 Диана Фиданова 8 0 

5 Емил Димитров  8 0 

6 Здравко Николов 8 0 

7 Зорка Димитрова  7 1 

8 Ивайло Кискинов 7 1 

9 Кирчо Топчиев  8 0 

10 Севдалин Хъшинов  8 0 

11 Стоянка Чонева 7 1 

 

 Отсъствията са по уважителни причини, след предварително 

уведомяване. 

 

 

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

за периода 08.11.2019 година - 30.06.2020 година е приет на редовно заседание 

на Общински съвет – Баните с решение № 72, взето с протокол № 9 на редовно 

заседание на Общински съвет – Баните, проведено на 20.07.2020 година. 

 


