ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАНСКО

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА в изпълнение на взети от Общински съвет решения,
Ви предоставяме следният отчет:
I. Отчет на изпълнение на решения на Общински съвет за периода от Протокол 52
(27.06.2019 г.) до Протокол 3 (04.12.2019 г.) включително:
1. Всичко взети Решения на Общински съвет за отчетния период
141
2. Решения за изпълнение от Общинска администрация за отчетния период
76
В т.ч.:
73
1.1. Изпълнени
1.2. В процес на изпълнение
2
(Р.1017, Р.1068)
1.3. Неизпълнени
1
(Р.1051)
1.2.

Решения в процес на изпълнение от Протокол 52 (27.06.2019 г.) до Протокол
3 (04.12.2019 г.) включително:

Решение 1017 от Протокол 52
Решението е относно съгласие община Банско да придобие възмездно ограничени вещни права
върху имоти. Предстои провеждане на срещи със собствениците на имотите.
Решение 1068 от Протокол 56
Решението е относно съгласие община Банско да кандидатства по процедура ,,Развитие на
туристическите атракции". Изпълняват се предварителни дейности по подготовка на
проектното предложение.

1.3.

Неизпълнени решения от Протокол 52 (27.06.2019 г.) до Протокол 3
(04.12.2019 г.) включително:

Решение 1051 от Протокол 55
Решението е относно придобиване от ,,Топлоснабдяване Банско" ЕООД чрез дарение на
недвижими имоти, ведно с прилежащите към тях движими вещи собственост на ,,Тевно"
ЕООД. Решението не е изпълнено.
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II. Oтчет на изпълнение на решенията на Общински съвет за предходни отчетни периоди
със статус „в процес на изпълнение” и „неизпълнени” за периода от Протокол 38
(17.07.2018 г.) до Протокол 51 (28.05.2019 г.) включително.
2.
Решения за изпълнение от Общинска администрация за отчетния период, общо
„в процес на изпълнение” и „неизпълнени” - 7
В т.ч.:
2.1.
2.2.
2.3.

2.1.

Изпълнени (Р.987)
В процес на изпълнение (Р.819, Р.826, Р.872, Р.933)
Неизпълнени (Р.878, Р.960)

1
4
2

Решения в процес на изпълнение от предходни отчетни периоди.

Решение 819 от Протокол 41
Решението е относно придобиване на ПИ с идентификатор 02676.501.3171 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Банско, с адрес на поземления имот: гр. Банско, п.к.
2770, ул. „Глазне”, площ: 1525 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи, с цел задоволяване на общински
нужди, а именно: озеленяване, изграждане на детски площадки и кътове за отдих.
Процедурата ще бъде проведена след актуализация на бюджета.
Решение 826 от Протокол 41
Решението е относно продажба на склад за зърнени храни находящ се в имот № 006247
с.Осеново. Предстои взимане на съгласие от собственика на имота.
Решение 872 от Протокол 44
Решението е относно придобиване на сграда с идентификатор 02676.501.417.1 в гр.Банско
чрез покупко-продажба от ПК «Славянка». Решението ще бъде изпълнено след актуализация
на бюджета и предвиждане на средства за закупуване.
Решение 933 от Протокол 48
Решението е относно дарение на 72 кв.м от УПИ ІІ -114, кв.9 по плана на с.Гостун. Изчаква се
одобрение на ПУП от ЕСУТ, преди подписване на договор с дарителя.
2.2.

Неизпълнени решения на Общински съвет за предходен отчет период.

Решение 878 от Протокол 44
Решението е относно побратимяване с общините: Нюлюфер, Бурса - Турция и Кранска гораСловения. Решението не е изпълнено.
Решение 960 от Протокол 50
Решението е във връзка с одобрение на пазарна оценка на поземлен имот с идентификатор
21498.351.586 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добринище с площ от
295 кв.м.
Отменено е с Решение № 990 от 28.05.2019 г. на ОбС – гр.Банско.

ИВАН КАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО
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