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О Т Ч Е Т  
 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАНИТЕ И НА НЕГОВИТЕ 
КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА- 01.01.2018 г. - 30.06.2018 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  6 /шест/ 
редовни  заседания. 

Взетите решения на заседанията на Общински съвет - Баните през 
отчетния период са 64. 

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

 
 
І. Актуализация на нормативната база: 
 
1.Приемане на Наредба за  изменение на НАРЕДБА  № 5 за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община 
Баните  

 

2.Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински 
съвет – Баните, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 
администрация  
 

ІІ. Общински бюджет и инвестиционна програма 
 

1.Приемането  на бюджета на община Баните, област Смолян  за  2018 
година  
 
 
 2.Отпускане на средства във връзка с провеждане юбилей на Средно 
училище „Христо Ботев” с. Баните 
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ІII. Разпореждане с общинска собственост 

 
1.Вземане на Решение за Отдаване под наем на части от имоти – 

публична общинска собственост -  5 бр.  
 

2.Вземане на Решение за Отдаване под наем на части от имоти – частна 
общинска собственост -  3 бр.  

 
 
3.Откриване на процедура за отдаване под наем на свободни земеделски 

земи от Общински поземлен фонд – частна общинска собственост -2 бр. 
 
 4.Приемане  начина и обема на ползване на дървесина в горските 
територии – собственост на Община Баните за 2018 година  

 
5.Откриване на процедура  за продажба на недвижим имот - Поземлен 

имот с идентификатор 44402.500.504 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с.Баните, с площ от 3 790 кв.м., с начин на трайно ползване – за 
плувен басейн и съседи на имота – поземлени имоти с идентификатори № № 
44402.500.719, 44402.500.845, 44402.500.846, 44402.500.935, 44402.500.881, 
ведно с построените в него сгради и съоръжения както следва: Сграда с 
идентификатор 44402.500.504.1 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с.Баните, на два етажа със застроена площ от 421 кв.м., 
конструкция – масивна, построена през 1981г., Кухня, барбекю и навес, на един 
етаж, със застроена площ от 76 кв.м. (седемдесет и шест),  конструкция - ПС, 
построена – 2001г.,Беседка, на един етаж, със застроена площ от  9  кв.м. 
(девет),  конструкция - ПС, построена – 1990г.,Съблекалня на един етаж, със 
застроена площ от 15 кв.м. (петнадесет),  конструкция - ПС, построена – 1990г.,  
Плувен басейн с площ от 315 кв.м. (триста и петнадесет), построен – 
1968г.,Малък басейн с водна пързалка с площ от 42 кв.м. (четиридесет и два), 
построен – 1990г., съгласно Акт за частна общинска собственост №1562 
/14.03.2018г.,  чрез публично оповестен конкурс след предварително писмено 
съгласуване от Министъра на младежта и спорта, съгласно  чл.70, ал.4 от 
Правилника за приложение на закона за физическото възпитание и спорта  

 
6.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) - 1 бр. 

 
 7.Промяна статут на недвижим имот – общинска собственост от публична 
в частна общинска собственост   
 
 

IV. Участие в проекти 
 
 1.Кандидатстване на община Баните, област Смолян  пред Предприятие 
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за управление на дейностите по опазване на околната среда  за финансиране 
на проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с.Вишнево, 
община Баните”  
 

2.Одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план - 
парцеларен план за  обект: „Атрактивен маршрут за пешеходен и велосипеден 
туризъм покрай коритото на река  Малка Арда до язовирната стена на МВЕЦ –
Баните”, с Баните, област Смолян  
 

3.Кандидатстване на община Баните, област Смолян  пред Предприятие 
за управление на дейностите по опазване на околната среда  за финансиране 
на проект „Изграждане на ПСОВ в село Баните, община Баните, област 
Смолян”  
 

4.Кандидатстване на община Баните, област Смолян с проект 
„Реконструкция, обновяване на дворно пространство, детски площадки, 
съоръжения и ограда, оборудване и обзавеждане  на детска градина „Веселин 
Маринов”  в с.Баните и групите към нея в село Гълъбово, село Давидково, село 
Загражден и село Оряховец, община Баните, област Смолян” по реда на 
Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020г.,  
 

5.Кандидатстване на община Баните, област Смолян с проект 
„Обновяване на  пешеходна зона, площадно и парково пространство в 
с.Баните, с.Гълъбово, с.Давидково и с.Оряховец, община Баните, област 
Смолян” по реда на Условията за кандидатстване с проектни предложения за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014-2020 г.,  
 
 

6.Кандидатстване на община Баните, област Смолян с проект 
„РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ  В ОБЩИНА БАНИТЕ” по 
реда на Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020г,  
 
 
 
          V.Образование, социални дейности и култура. 
 

1.Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община 
Баните за 2018 година   
 

2.Обсъждане на докладите за дейностите на Народните читалища и  
изразходваните от бюджета средства през 2017 година в община Баните  
 

3.Удостояването на изтъкнати дейци и творци от областта на  науката,  
културата, образованието и  техниката   с  ГОДИШНАТА НАГРАДА НА ОБЩИНА 
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БАНИТЕ за 2018   година  

 
4.Присъждане на званието “Почетен  гражданин на Баните” на Д-р 

Станимир Стефанов Сираков –  Специалист  в УМБАЛ „ Св. Иван Рилски” , 
отделение по Образна диагностика. Главен асистент към    катедрата по 
Рентгенология към МУ – София. Председател на Дружество по 
Интервенционална  неврорентгенология. Член на българската асоциация по 
рентгенология – БАР. Член на международната асоциация по 
интервенционална рентгенология CIRSE. Член на европейската асоциация по 
рентгенология ESR. Лекарят  направил  мозъчна операция през артерия на 
крака  на 10-годишно момиченце, страдащо от хидроцефалия и  спасил  живота 
му. Носител на медицинския „ОСКАР”. 
 

5.Приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие 
на децата и учениците в Община Баните /2018-2020/  

 
6.Приемане на Годишен  план за развитие  на социалните  услуги в 

община Баните за 2019 година  
 

7.Удостояването на Доц. Бойко Герчев Белегов – Доктор по история със 
Златен плакет на Община Баните  

 

 

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 - 01.07.2017 г. - 31.12.2017 година. 
 

2.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 – 31.12.2017 година 

 
3.Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2017 
година   
  

4. Отчет за извършената дейност от кмета на община Баните и Общинска 
администрация-Баните, кметовете на кметства, кметските наместници  за 
периода 10.11.2015 година - 15.03.2018 година 

 
5.Отчет за  състоянието на общинската собственост и  резултатите  от 

нейното управление  за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 година при 
община Баните   
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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. 

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. 

От 11 общински съветници в постоянните комисии участват 10. 

За периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г. Постоянните комисии към 
Общински съвет- Баните са провели 31 заседания, разпределени по комисии 
както следва: 

 
 

№ ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕНИ 
ЗАСЕДАНИЯ 

1. "Бюджет и финанси" 7 

2. „Стопанска политика и програми на ЕС 7 

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

7 

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

8 

5. 
Комисия по предотвратяване и установяване конфликт 
на интереси 

2 

 ОБЩО: 31 

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 01.01.2018 г. - 30.06.2018   г. е както следва: 
 

 

№ 

по 

ред 

Име и фамилия 

в заседания на ОбС 

присъствие отсъствия 

1. Андрей Руменов Кадшев 6 0 
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2. Атанас Митков Кандуров 5 1 

3. Беро Вихъров Ириков 5 1 

4. Димитър Мирчев Дончев 4 2 

5. Eмил Сашев Димитров 5 1 

6. Здравко Нейков Николов 5 1 

7. Зорка Асенова Димитрова 6 0 

8. Райчо Стоянов Данаилов 6 0 

9. Румен Велинов Фиданов 2 4 

10. Севдалин Бойков Хъшинов 6 0 

11. Стоянка Вихърова Чонева 6 0 

              
Отсъствията са по уважителни причини, след предварително уведомяване. 
 За отчитания период  в Общински съвет  - Баните  има постъпили две   

жалби, на едната  е отговорено с писмо  изх. № Ж-2/1/ 12.03.2018 г.   на кмета на 
община Баните, за другата предстои проучване и отговор. 

 
  

 
 
 

Отчета за дейността на Общински съвет Баните и на неговите комисии за 
периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018  година е приет на редовно заседание на 
Общински съвет Баните с решение № 356, взето с протокол № 34 от 03.08.2018 
година. 
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