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О Т Ч Е Т  
 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАНИТЕ И НА НЕГОВИТЕ 
КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА- 01.01.2017 г. - 30.06.2017 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  5 /пет/ 
редовни заседания. 

Взетите решения на заседанията на Общински съвет - Баните през 
отчетния период са 66. 

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 № 16  
за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и декоративно-
монументалните елементи и за рекламната дейност на територията на Община 
Баните, област Смолян, приета с Решение № 105 по Протокол № 11/28.07.2008 
год. на Общински съвет с. Баните. 
 
 

2. Приемане на Програма за управление на отпадъците на община 
Баните за периода 2016-2020 година. 
 

3. Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и 
преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини 
на територията на Община Баните.  

 
4. Приемане на Наредба за водене на Регистър на общинските детски 

градини на територията на Община Баните.  
 
 

5. Изменение и допълнение в Правилника за организацията и дейността 
на Общински съвет - Баните, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинска администрация. 

 
          6.Допълнение на програма за управление и разпореждане с имоти-
общинска собственост за 2017 г., приета с Решение № 154 от  23.12.2016г. на 
ОбС – Баните. 
 

ІІ. Общински бюджет и инвестиционна програма 
 

1. Определяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд 
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на община Баните за общо и индивидуално ползване, чрез отдаване под наем 
или аренда. 
 

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

3.Определяне срок на процедурата по финансово оздравяване  и 
приемане плана за финансово оздравяване на община Баните  
 

II. Разпореждане с общинска собственост 
 

1. Откриване производство за придобиване право на собственост на 
имот, частна собственост за изработване на  работен проект за обект: 
„Реконструкция, паркоустройство и благоустройство на пешеходна зона, 
площадно и парково пространство” в с. Баните, Община Баните, Област 
Смолян в кв.108 по действащия ПУП на с. Баните-Оряховец, Община Баните – 
3 бр. 

 
2. Вземане на решение за отдаване под наем на част от имот /терен/ – 

публична    общинска   собственост -1 бр. 
 
3. Приемане на решения за предоставяне на поземлени имоти за 

отреждане на терени за гробищни паркове в селата:Давидково,  Дрянка, Малка 
Арда. 

 
4.Одобряване 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. 

            5.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. 

6. Вземане на решение за отдаване под наем на част от сграда – частна 
общинска собственост – 3 бр. 

III. Участие в проекти 

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

1.Кандидатстване на община Баните, област Смолян с 
проектопредложение „Социално предприятие за озеленяване и 
благоустрояване 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 с един краен срок на кандидатстване BG05M9OP001-2.007 
„Развитие на социалното предприемачество. 
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          2.Приемане на проект за обемно-градоустройствено проучване (ОГП) за 
централната част на с. Баните, вкл. кварталите 102А,  107, 108, 110, 112 по 
действащия ПУП-ПРЗ на с. Баните-Оряховец. 
 
          Образование, социални дейности и култура. 

 

1. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община 
Баните за 2017 година.  

2. Удостояването на изтъкнати дейци и творци от областта на  науката,  
културата, образованието и  техниката  във връзка с честването на Празника на 
община Баните и минералната вода през 2017 година. 

3. Приемане на Годишен  план за развитие  на социалните  услуги в 
община Баните за 2018 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.Отчет за дейността на Общински съвет – Баните и на неговите комисии 

за периода 30.06.2016 г. – 31.12.2016 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 г. – 31.12.2016 година.  

3. Отчет за  дейността на местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2016 
година. 

3.Отчет  за състоянието на общинската собственост и  резултатите  от 
нейното управление, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 година, при 
община Баните.  
  4.Информация за извършената дейност от РСПБЗН – Баните през 2016 
година и справка относно: Дейността на Районно управление „Полиция” – гр. 
Мадан за  2016 година. 
 

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. 

От 11 общински съветници в постоянните комисии участват 10. 

За периода 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г. Постоянните комисии към 
Общински съвет- Баните са провели 20 заседания, разпределени по комисии 
както следва: 
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№ ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕНИ 
ЗАСЕДАНИЯ 

1. "Бюджет и финанси" 5 

2. „Стопанска политика и програми на ЕС 5 

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

5 

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

5 

5. 
Комисия по предотвратяване и установяване конфликт 
на интереси 

0 

 ОБЩО: 20 

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 01.01.2017 г. - 30.06.2017  г. е както следва: 
 

№ 
по 
ред 

Име и фамилия 

в заседания на ОбС 

присъствие отсъствия 

1. Атанас Митков Кандуров 5 0 

2. Беро Вихъров Ириков 5 0 

3. Велин Руменов Фиданов 5 0 

4. Димитър Мирчев Дончев 4 1 

5. Eмил Сашев Димитров 4 1 

6. Здравко Нейков Николов 4 1 

7. Зорка Асенова Димитрова 5 0 

8. Райчо Стоянов Данаилов 5 0 

9. Румен Велинов Фиданов 4 1 

10. Севдалин Бойков Хъшинов 5 0 

11. Стоянка Вихърова Чонева 5 0 

              
 

Отсъствията са по уважителни причини, след предварително 
уведомяване. 

    В Общински съвет  - Баните за периода има постъпили 5 бр. жалби, 
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които са предоставени на комисиите за разглеждане. 
   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 от 01.01.2017 година до 30.06.2017 година  е приет на 
редовно заседание на Общински съвет – Баните с решение № 239, взето с 
протокол № 22 от 07.08.2017 година. 


