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О Т Ч Е Т  
  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАНИТЕ И НА НЕГОВИТЕ КОМИСИИ 

ЗА ПЕРИОДА- 01.01.2013 г. – 30.06.2013 г. 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  
 
Съгласно чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общинския съвет трябва два пъти годишно да разглежда отчет за 
дейността на съвета и неговите комисии внесен от Председателят на Общинския 
съвет. 

Общинския съвет определя политиката за изграждане и развитие на 
общината, съгласно ЗМСМА, Правилника за организация и дейност на Общински 
съвет и взаимодействието му с общинска администрация, както и по приет 
годишен план. 

Общинския съвет приема най-важните за общината решения, наредби, 
стратегии, планове и програми. Актовете /решенията/ , които приема Общински 
съвет се довеждат до знанието на населението . 

През отчетения период Общински съвет – Баните е провел 6 редовни 
заседания. 

Взетите решения на заседанията на Общински съвет – Баните през 
отчетния период са 70.          
 По-важните решения, които Общински съвет – Баните прие през периода 
са: 

І. Актуализация на нормативната база: 
 
1.Изменение и допълнение на Наредба № 5 за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на община Баните, приета с Решение № 
78/03.08.2012 г. на ОбС – Баните изменяна и допълвана с Решения № 
96/05.10.2012 г. и 111/09.11.2012 г. на Общински съвет – Баните. 

2. Приемане на Наредба за управление на горските територии на община 
Баните. 

3. Приемане на Наредба № 20 за условията и реда за придобиване, 
стопанисване, ползване, управление и разпореждане със земеделските земи от 
общинския поземлен фонд на община Баните. 

4. Приемане на Програма за развитие на община Баните, област Смолян 
/2013 г./ 

ІІ. Общински бюджет и инвестиционна програма 
1. Информация за изпълнението на бюджета на община Баните, област 

Смолян за  периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 година. 
2. Приемане на бюджет на община Баните, област Смолян за 2013 година. 
3.Издаване на запис на заповед във връзка с изпълнение на проекти по 

договори между община Баните и ДФ”Земеделие”-2 бр. 
4.Анекс за удължаване срока на Договор за кредит №273 от 03.08.2012год. с 

Фонд за органите на местно самоуправление  „ФЛАГ” – ЕАД, използван за 
финансиране на бъдещи допустими разходи в изпълнение на Договор: 
BG161РО001/4.1-03/2010/002 “По-висока енергийна ефективност - по-добра среда 
за всички, ползващи образователните институции на Община Баните”, одобрен за 
финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие”, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. 
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5. Поемане на краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект 
„Cross border environmental cell awareness in Doxato and Banite municipalities with 
Bulgarian´s Biodiversity foundation contribution - ЕСА”, - „Трансграничен център за 
повишаване на екологичното съзнание в общините Доксато и Баните, с 
подкрепата на  Българска фондация за биологично разнообразие”, финансиран от 
Програма за трансгранично сътрудничество Гърция – България  2007-2013, 
приоритетна ос  1 Качество на живот: Повишаване и управление на природните и 
културни активи, здравеопазването и социалните въпроси за подобряване 
качеството на живот в трансграничния регион и благоденствието на неговите 
жители,област на интервенция 1.1 Опазване, управление и насърчаване на 
природните ресурси, покана 1. 
 

ІІІ. Разпореждане с общинска собственост 
 

1.Приемане „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост за 2013 година” на община Баните. 

2.Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 
управление за периода от 01.01.2012 година – 31.12.2012 година. 

3.Променя статута от публична общинска собственост на частна общинска 
собственост на сграда /Целодневна детска градина/ в с. Дрянка и Сграда 
/целодневна детска градина / в с. Загражден. 

 4. Вземане на решение за отдаване под наем на имоти и части от сгради – 
частна общинска собственост. 

5.Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на общинска служба 
по земеделие-Баните за постановяване на решения за възстановяване право на 
собственост на жители на община Баните -9 бр. 

6. Решение за разрешаване изработване на частично изменение на ПУП-ПРЗ за 
пречиствателна станция за отпадни води с. Баните, с цел упълномеряване над 4,000 
дка площта на УПИ І-12838, за ПСОВ, кв.1 по ПУП-ПРЗ, одобрен с моя заповед № РД-
52/13.02.2009 год., чрез включване към гореспоменатия УПИ още два частни имота и 
един общински, а именно ПИ с идентификатори 44402.12.837, 44402.12.839 и 
44402.12.942 по кадастралната карта на с. Баните  

7.Откриване производство за възмездно придобиване, право на собственост от 
община Баните на поземлен имот – частна собственост, необходим за изграждането 
на обект: „Пречиствателна станция за отпадни води в землището на с. Баните, 
местност „Лъката”, община Баните, област Смолян  

8.Изпълнение разпоредбата на § 123 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ (Д.В.бр.82 от 
26.10.2012 год. в сила от 26.11.2012 г.) за изработване на Общ устройствен план 
на Община Баните, област Смолян  

9. Откриване на процедура за продажба на земеделски земи от Общинския 
поземлен фонд на община Баните и утвърждаване на пазарни цени на земеделски 
земи – частна общинска собственост. 

10.Приемане на решение за предоставяне на част от недвижим имот, 
публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Териториално 
поделение на Националния осигурителен институт – Районно управление 
„Социално осигуряване” – град Смолян; на „Общинска служба по Земеделие” с. 
Баните,; Агенция по заетостта, за нуждите на дирекция „Бюро по труда” гр. Смолян, 
филиал Баните;Агенция за социално подпомагане, за нуждите на Дирекция 
„Социално подпомагане” гр. Смолян. 
 

ІV. Участие в проекти 
 
Приемане на решения за участие и финансиране на община Баните по  

различни оперативни програми. 
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 1.Кандидатстване на община Баните, област Смолян с проектно 
предложение „Реконструкция на тротоари от о.т.279 до о.т.262 с. Малка Арда, 
общ. Баните” по мярка 322 Обновяване и развитие на населените места от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година  
 2. Кандидатстване на община Баните за получаване на безвъзмездна 
финансова помощ с проект по Оперативна програма „Административен 
капацитет”, приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна 
координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” 
BG051PO002/13/1.3-07 . 

3.Кандидатстване на Община Баните с проектно  предложение за 
финансиране по мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" от 
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г.  
 

V.Образование, социални дейности и култура. 
 
 1. Отпускане еднократна парична помощ на Джамийско настоятелство село 

Баните, община Баните, област Смолян в размер на 4000.00 лева. 
 2.Предоставяне на средства за транспорт на хемодиализно болни на 
територията на община Банитe и техните придружители  
 3.Одобряване на средства за дофинансиране на държавната дейност в 
ЦДГ-Баните и ЦДГ – Давидково за 2013 г.    
 4.Утвърждаване на броя на педагогическия персонал, имащ право на 
заплащане на част от превозните разходи от местоживеенето до местоработата 
и обратно.  
 5. Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община 
Баните за 2014 година. 
 6. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община 
Баните за 2013 година. 
 7. Обявяване на сградите, в които се помещават Народните читалища в с. 
Давидково, с. Баните и с. Гълъбово, община Баните област Смолян за сгради с 
местно историческо и културно значение.  
 

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 извършената дейност от кмета на община, неговия екип, 

общинската администрация, кметовете на кметства и кметските наместници на 
територията на община Баните, област Смолян за периода 01.01.2012 година – 
31.12.2012 година. 

2. Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община 
Баните през 2012 година. 

3. Информация и справка за дейността на РУ „Полиция” гр. Мадан и РС 
„ПБЗН” – Баните през 2012 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 13 общински съветници в постоянните комисии участват 13.  
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За периода 01.01.2013 г. – 30.06.2013 г. Постоянните комисии към Общински 
съвет – Баните са провели 18 заседания, разпределени по комисии както следва: 
 

 
На заседанията на постоянните комисии редовно има представители на 

общинска администрация /Кмет,Зам.Кметове,Секретар,експерти и специалисти/. 
Присъствието на общинските съветници в заседания на Общински съвет 

през периода 01.01.2013 г.-30.06.2013 г. е както следва: 
 
 

№ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ  ПРОВЕДЕНИ 

ЗАСЕДАНИЯ 

1. “Бюджет и финанси” 5 

2. „Стопанска политика и програми на ЕС 3 

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

7 

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

3 

5. 
Комисия по предотвратяване и установяване конфликт 
на интереси 

 0 

 ОБЩО: 18 

№ 
по 

ред  

Име и фамилия в заседания на ОбС 

присъствие отсъствия 

 
1. Альоша Янков  Руженов 5 1 

 
2. 

 
Беро Вихъров  Ириков 

6  

 
3. 

 
Велин Руменов Фиданов 

2 4 

 
4. Данчо Асенов  Кадиев 

6  

 
5. 

 
Димитър Мирчев Дончев 

6  

 
6. 

 
Здравко Нейков Николов 

5 1 

 
7. Зорка Асенова Димитрова 

5 1 

 
8. Милен Дафинов Белчев 

5 1 

 
9. Митко Пеев Якубовски 

4 2 

 
10. Пламен Велков Тюлев 

6  

 
11. 

 
Пламен Юлиянов Топчиев 

5 1 

 
12. Роза Димитрова  Русова  

6  

 
13. Севдалин Бойков Хъшинов 

6  
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Отсъствията са по уважителни  причини, след предварително уведомяване. 
  Върнати за ново обсъждане решения на Общински съвет от Областен 
управител на област – Смолян – няма. 

В Общински съвет за периода няма постъпили жалби. 
 
На основание чл.108, ал.2 от Правилника за организация и дейност 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. 
 
 

Във връзка с гореизложеното предлагам следния проект за решение: 
 

На основание чл. 27, ал.6 от ЗМСМА, чл. 106, ал.1 от Правилника за 
организация и дейност на Общински съвет – Баните и взаимодействието му с 
общинска администрация, Общински съвет – Баните 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Приема отчет за дейността на Общински съвет – Баните и на неговите 
комисии за периода 01.01.2013 година – 30.06.2013 година. 
 

       
 
 
 
 
09.07.2013 г.                                                              Беро Ириков                                                                                
с. Баните                                                                    Председател на ОбС -Баните 
                                       


