
О Т Ч Е Т  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАНИТЕ И НА НЕГОВИТЕ КОМИСИИ 

ЗА ПЕРИОДА- 10.11.2015 г. - 30.06.2016 г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Съгласно чл.27, ал.б 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. 

През отчетения период Общински съвет - Баните е провел 9 /девет/ редовни 
заседания и 1 /едно/ извънредно. 

Взетите решения на заседанията на Общински съвет - Баните през 
отчетния период са 90. 

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

І. Актуализация на нормативната база: 
 
1.Приет Правилник за  организацията и дейността на Общински съвет    – 

Баните, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация  
2. 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 – 3 бр. 

 
3.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 08 

декември 2006 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Баните.  

4.Актуализиране на  Програма за управление и разпореждане с имотите 
общинска собственост за 2016 г. на община Баните, приета с Решение № 
15/21.12.2015 година. 

5.Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в 
община Баните (2016-2020) и приемане на Годишен  план за развитие  на 
социалните  услуги в община Баните за 2017 година.   

6.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища, условия и ред за 
установяване на жилищни нужди и настаняване под наем в община Баните, приета 
с решение № 35/2008г., изменена с Решение № 300/2010 г. на Общински съвет – 
Баните. 

7.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. 

 

ІІ. Общински бюджет и инвестиционна програма 

 



1.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 2016 година  

2..Актуализация на разчета за финансиране на капиталовите разходи за 

2015 година 

3.Приемането на бюджета на община Баните, област Смолян за 2016 година 
4. Откриване процедура за продажба на движими дълготрайни активи ( 

движими вещи), частна общинска собственост . 
5.Сключване на договор за поръчителство и издаване на запис на заповед от 

община Баните в полза на „Токуда Банк” АД, обезпечаваща лихвените плащания и 
годишния комисион за управление и обработка по отпуснат на Сдружение „Местна 
инициативна група „Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе”  

 
6. Определяне на пасища, мери и ливади  от общинския поземлен фонд на 

община Баните за общо и индивидуално ползване.  
7.Приемане начина на ползване на дървесина от горски територии – 

собственост на община Баните през  2016 г. и утвърждаване на ценоразписи за 
продажба на дървесина по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 и 5 и по реда на чл. 71, ал. 1, 
т.1, 2, 3 и 6 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от Закона за горите  

         8.Откриване на процедура  за финансово оздравяване на община Баните. 

II. Разпореждане с общинска собственост 

 
1.Приемане на „Стратегия за управление на общинската собственост за          

периода 2016-2019 година”.   
2.Приемане на „Програма за управление и разпореждане с имотите - 

общинската собственост за 2016 година” в Община Баните ”.  
3.Промяна статута на недвижими имоти - общинска собственост  3 бр. 
4. 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 4 бр. 

5. Вземане на решение за отдаване под наем на част от сграда – частна 
общинска собственост – 5 бр. 

6.Откриване производство за придобиване на право на собственост от 
община Баните на недвижим имот, представляващ сграда на стара минерална 
баня, разположена в поземлен имот с идентификатор 44402.500.500 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Баните, собственост на 
„СПЕЦ.БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-НАЦ.К-С” ЕАД с принципал – 
Министерство на здравеопазването. 

7.Учредяване на безсрочно и безвъзмездно право на строеж в полза на 
община Баните от Министерство на здравеопазването в Поземлен имот 
44402.500.329 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Баните, за 
изграждане на кът за отдих с беседка и чешма с минерална вода. 

8.Откриване на процедура за продажба на недвижим имот, частна общинска 
собственост – Сграда бивше читалище, ведно с парцел в с.Дрянка  

 

 



III. Участие в проекти 

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

 

1.Кандидатстване на община Баните  по  процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим 
живот“, Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 
включване”  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

 
2.Кандидатстване на община Баните с проектно предложение с название 

„Добавяне на нови туристически услуги и атракции в трансграничния район Община 
Баните и с.Момчиловци, България и Община Самотраки, Гърция”, съкратено 
название „Добави, за да привлечеш“ (ADD-TO ATTRACT), в рамките на Програма за 
трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VА Гърция-България 2014-2020 г.  

 
3.Кандидатстване на община Баните  в покана за набиране на проектни 

предложения по Програмата за Европейско териториално сътрудничество между 
Гърция и България 2014-2020, Приоритетна ос 2: „Трансграничен регион с висока 
степен на социално приобщаване”, Инвестиционен приоритет 9а: Инвестиране в 
здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, 
регионалното и местното развитие, понижаване на неравнопоставеността по 
отношение на здравния статус, насърчаване на социалното приобщаване чрез 
подобряване на достъпа до обществени, културни и развлекателни услуги и 
преминаването от служби на институционално равнище към служби на местно 
равнище.  

4.Кандидатстване на община Баните с проектно предложение „Съвременни 
интегрирани телемедицински и СПА/ физиотерапевтични технологии в 
управлението на първичната здравна помощ за възрастни хора в малки и селски 
населени места в граничния район на България-Гърция”, (SmartHealth digital 
service infrastructure and demonstration of first medical care model using modern 
physiotherapy technologies for support of elderly medical care in remote rural and small 
urban BG GR border areas), в рамките на Програма за трансгранично 
сътрудничество ИНТЕРРЕГ VА Гърция-България 2014-2020 г., приоритетна ос 4: 
„Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване“, Инвестиционен 
приоритет 9а. 

 
       5.Кандидатстване по Инвестиционна програма за климата /ИПК/ и закупуване 
на електромобил за нуждите на Общинска администрация с. Баните. 
 
          Образование, социални дейности и култура. 

 

1.Приемане на Програма за развитие на читалищната  дейност в община  
Баните за 2016 година  

 

2. Удостояването на изтъкнати дейци и творци от областта на науката, 
културата, образованието и техниката с ГОДИШНАТА НАГРАДА НА ОБЩИНА 
БАНИТЕ за 2016 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: 
 

1.Разглеждане и приемане на Отчет за състоянието на общинската 
собственост и резултатите от нейното управление за периода от 01.01.2015 г. до  
31.12.2015 година при община Баните.  

 2.Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2015 година 

3.Приемане на Информация за извършената дейност от РСПБЗН – Баните 
през 2015 година и справка относно: Дейността на Районно управление „Полиция” – 
гр. Мадан за  2015 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 10.11.2015 г. - 30.06.2016 г. Постоянните комисии към 
Общински съвет- Баните са провели 26 заседания, разпределени по комисии 
както следва: 

 

№ ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕНИ 
ЗАСЕДАНИЯ 

1. "Бюджет и финанси" 7 

2. „Стопанска политика и програми на ЕС 5 

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

8 

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

6 

5. 
Комисия по предотвратяване и установяване конфликт 
на интереси 

0 

 ОБЩО: 26 

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

 
Присъствието на общинските съветници в заседания на Общински съвет 

през периода 10.11.2015 г-30.06.2016 г. е както следва: 



№ 
по 
ред 

Име и фамилия 

в заседания на ОбС 

присъствие отсъствия 

1. Атанас Митков Кандуров 10  

2. Беро Вихъров Ириков 10  

3. Велин Руменов Фиданов 9 1 

4. Димитър Мирчев Дончев 10  

5. Eмил Сашев Димитров 10  

6. Здравко Нейков Николов 9 1 

7. Зорка Асенова Димитрова 10  

8. Райчо Стоянов Данаилов 10  

9. Румен Велинов Фиданов 8 2 

10. Севдалин Бойков Хъшинов 10  

11. Стоянка Вихърова Чонева 10  

             Отсъствията са по уважителни причини, след предварително 
уведомяване. 

Има едно върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет 
от Областен управител на област – Смолян, което в законовия срок е 
разгледано и отменено.  

    В Общински съвет за периода има постъпила 1 бр. жалба, която не е 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 10.11.2015 г. – 30.06.2016 година е приет на редовно заседание на Общински 
съвет Баните с решение № 93, взето с протокол № 11 от  28.07.2016 година. 
 
 


