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О Т Ч Е Т  
 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАНИТЕ И НА НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА 
ПЕРИОДА- 01.07.2017 г. - 31.12.2017 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  4 /четири/ редовни  
и 2 /две/ извънредни заседания. 

Взетите решения на заседанията на Общински съвет - Баните през 
отчетния период са 63. 

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 № 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, приета с Решение № 97, взето по 
протокол № 10 от 30.06.2008 година на Общински съвет-Баните, изменена и 
допълнена с Решение № 114, взето по протокол № 11 от 28.07.2008 година на 
Общински съвет-Баните, изменена и допълнена с Решение № 418, взето по протокол 
№ 44 от 31.03.2011 година на Общински съвет-Баните, изменена и допълнена с 
Решение № 77, взето по протокол № 11 от 03.08.2012 година на Общински съвет-
Баните, изменена и допълнена с Решение № 11, взето по протокол № 2 от 02.12.2015 
година на Общински съвет-Баните, изменена и допълнена с Решение № 60, взето по 
протокол № 8 от 18.04.2016 година на Общински съвет-Баните, изменена и допълнена 
с Решение № 151, взето по протокол № 16 от 23.12.2016 година на Общински съвет-
Баните. 

2. Приемане на Наредба № 2 за съставяне, приемане,промяна, изпълнение и 
отчитане на общинския бюджет на община Баните. 

3. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите - 
общинската собственост за 2018 година  в Община Баните.  

4. Наредба за изменение и допълнение на  Наредба № 5 за придобиване 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община Баните, приета с 
Решение № 78 от 03.08.2012 г., допълнена и изменена с решение №96/05.10.2012г., 
№111/09.11.2012г. и №151/22.03.2013г. на Общински съвет Баните  
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5. Приемане на Наредба за  допълнение на НАРЕДБА  № 7 за определянето и 
администрирането  на местните такси и цени на услуги на територията на община  
Баните, приета на редовно заседание на Общински съвет-Баните, област Смолян с 
решение № 344 по Протокол № 36 от 08.12.2006 година, изменена и допълнена с 
решение № 378 от 12.03.2007 г., изменена и допълнена с решение № 379 от 
12.03.2007 г., изменена и допълнена с Решение 405 от 29.05.2007 г., изменена и 
допълнена с решение № 437 от 27.07.2007 г., изменена и допълнена  с  решение № 
132 от 30.09.2008 година, изменена и допълнена  с  решение № 173  от 23.01.2009 
година, изменена и допълнена с решение № 25 от 02.10.2009 година, изменена и 
допълнена с решение № 267 от 30.11.2009 г., изменена и допълнена с решение № 324 
от 01.04.2010 г., изменена и допълнена с решение № 339 от 28.05.2010 г., изменена и 
допълнена с Решение № 397 от 25.01.2011г., изменена и допълнена с решение №417 
от 31.03.2011г., изменена и допълнена с решение №480 от 15.09.2011г., изменена и 
допълнена с решение №481 от 15.09.2011г., изменена и допълнена с решение №10 от 
27.12.2011г., изменена и допълнена с решение №112 от 09.11.2012г., изменена и 
допълнена с решение №240 от 20.12.2013г.,изменена и допълнена с решение №26 от 
29.01.2016г., допълнена с решение 152/23.12.2016 г.; изменена съгласно решение № 
217 от 08.06.2017 година на Административен съд – Смолян  
 

ІІ. Общински бюджет и инвестиционна програма 
 

1. Приемането на актуализирани размери на приходите и разходите общо и в 
това число за местните дейности по бюджета   на община Баните, област Смолян за  
2017 г.  

2.  Приемането на актуализирани размери на приходите и разходите общо и в 
това число за местните дейности по бюджета   на община Баните, област Смолян за  
2017 г.  

3.Удължаване срока за възстановяване на заем.   
4 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 управлението на отпадъците /ЗУО/ и за разходите по поддържане на  чистотата на 
местата за обществено ползване за 2018 година. 
 

ІII. Разпореждане с общинска собственост 
 

1.Приемане начина на ползване на дървесина от горски територии – 
собственост на Община Баните през 2017 година. 

2.Приемане обема на ползване на дървесина в горските територии – 
собственост на Община Баните за 2017 година.  

3.Откриване производство по принудително отчуждаване след предварително и 
равностойно парично обезщетение от община Баните на засегнати части от 
Поземлени имоти - частна собственост за задоволяване на общински нужди за 
реализиране на обект от първостепенно значение: „Атрактивен маршрут за пешеходен 
и велосипеден туризъм покрай коритото на река Малка Арда до язовирната стена на 
МВЕЦ – Баните, язовир на река Малка Арда, с. Баните, област Смолян.  

4.Откриване на процедура за продажба на недвижим имот, частна общинска 
собственост  утвърждаване на пазарна цена – 4 бр. 

5.Определяне на маломерни свободни земеделски земи от Общинския 
поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една стопанска година, без 
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провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс  
6.Откриване на процедура за отдаване под наем на свободни земеделски земи 

от Общински поземлен фонд – частна общинска собственост в землище Рибен дол.  
7.Откриване процедура за продажба на движими дълготрайни активи (движими 

вещи), частна общинска  собственост. 
8.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)  - 4 бр. 

9. Одобряване на задание за изработване на ПУП-парцеларен план – 6 бр. 

IV. Участие в проекти 

 

1. Запис на заповед  за обезпечаване на авансово плащане по Договор № 
BG05FMOP-3.002-0112-C02, във връзка с изпълнение на проект  „Осигуряване на 
топъл обяд в Община Баните”, Операция тип 3 ”Осигуряване на топъл обяд – 2016-
2019”, финансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално 
подпомагане Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.  
 2.Даване на съгласие за участие на Община Баните с проектопредложение за 
финансиране по Проект "Красива България" на Министерство на труда и социалната 
политика (МТСП) по: мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” и 
осигуряване на съфинансиране на проекта от страна на Община Баните.  
  
          V.Образование, социални дейности и култура. 

 

1. Включване на ДГ „Веселин Маринов” -  с. Баните, област Смолян, СУ „Христо 
Ботев” -  с.Баните, област Смолян и  ОУ „Св.св.Кирил и Методий” -  с.Давидково,  
област Смолян в Списъка на  средищните детски градини и  училища.  

2. Включване на ДГ „Веселин Маринов” -  с. Баните, област Смолян, СУ „Христо 
Ботев” -  с.Баните, област Смолян и  ОУ „Св.св.Кирил и Методий” -  с.Давидково,  
област Смолян в Списъка на  защитени детски градини и   защитени  училища. 

3. Удължаване на учебно-възпитателния процес в маломерна смесена група в 
с.Загражден  през 2017 – 2018 учебна година и Утвърждаване на самостоятелни 
маломерни   групи в ДГ „Веселин Маринов” с.Баните, област Смолян  –   група в 
с.Баните; група в с. Гълъбово; група в с. Давидково и група в с. Загражден за учебната 
2017 / 2018 г.  

4. Безвъзмездно предоставяне на дърва за огрев на общинска администрация, 
кметства и детски градини на територията на община Баните  от горски територии – 
общинска собственост през  2017 г.  

5. Включване на група в с.Загражден, към ДГ „Веселин Маринов“ – Баните в 
Списъка на  защитени детски градини и  защитени  училища. 

6.Определяне на представител на община Баните за включване в Областна 
комисия за изработване на здравна карта.  
 

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: 
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1.Отчет за дейността на Общински съвет – Баните и на неговите комисии за 
периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 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 г. – 30.06.2017 година.  

3. Изпълнението на бюджета на община Баните, област Смолян  за първото 
полугодие на  2017 г.  

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 01.07.2017 г. - 31.12.2017 г. Постоянните комисии към Общински 
съвет- Баните са провели 15 заседания, разпределени по комисии както следва: 

 

№ ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕНИ 
ЗАСЕДАНИЯ 

1. "Бюджет и финанси" 4 

2. „Стопанска политика и програми на ЕС 2 

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

6 

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

3 

5. 
Комисия по предотвратяване и установяване конфликт 
на интереси 

0 

 ОБЩО: 15 

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 01.07.2017 г. - 31.12.2017   г. е както следва: 
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№ 

по 

ред 

Име и фамилия 

в заседания на ОбС 

присъствие отсъствия 

1. Андрей Руменов Кадшев 6 0 

2. Атанас Митков Кандуров 5 1 

3. Беро Вихъров Ириков 6 0 

4. Димитър Мирчев Дончев 6 0 

5. Eмил Сашев Димитров 6 0 

6. Здравко Нейков Николов 4 2 

7. Зорка Асенова Димитрова 6 0 

8. Райчо Стоянов Данаилов 3 3 

9. Румен Велинов Фиданов 3 3 

10. Севдалин Бойков Хъшинов 5 1 

11. Стоянка Вихърова Чонева 5 1 

              
Отсъствията са по уважителни причини, след предварително уведомяване. 
 За отчитания период  в Общински съвет  - Баните  няма постъпили жалби. 
Върнати за ново обсъждане решения на ОбС – Баните , със заповед на Областен 

управител на област Смолян  -    5 бр. , 2 от тях    са  приети повторно от ОбС и 3 бр. са 
отменени от ОбС. 

През отчетения период по предварително обявен график за прием на граждани по 
населени места в община Баните бяха проведени приемни. 
   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.  
 Настоящият отчет за дейността на Общински съвет – Баните и неговите комисии се 
основава на анализа на съдържанието на взетите решения. Изминалия период дава 
основание на всеки един от нас за реална преценка на извършеното до сега и приноса му 
в общия обем от работата за подобряване на местното самоуправление и развитие на 
общината, осъзнавайки необходимостта от взаимните усилия на всички ни за още по-
добри резултати в цялостната работа на Общинския съвет. 
   

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 и се надявам с диалог и самокритичност да коригираме 
нашите грешки и в оставащата част от мандата да вървим напред в изпълнение на 
задълженията си на общински съветници пред своите избиратели.  
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Отчета за дейността на Общински съвет Баните и на неговите комисии за периода 
30.06.2017 г. – 31.12.2017 година е приет на редовно заседание на Общински съвет 
Баните с решение № 292, взето с протокол № 28 от  29.01.2018 година. 
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