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 4
(27.12.2019 г.) до Протокол 10 (28.05.2020 г.) включително:
1. Всичко взети Решения на Общински съвет за отчетния период
2. Решения за изпълнение от Общинска администрация за отчетния период
В т.ч.:
1.1. Изпълнени
1.2. В процес на изпълнение
(Р.125, Р.126, Р.127, Р.128, Р.129, Р.131, Р.132)
1.3. Неизпълнени (Р.105, Р.106)

84
49
40
7
2

Решения в процес на изпълнение от Протокол 4 (27.12.2019 г.) до Протокол 10
(28.05.2020 г.) включително:

1.1.

Решение 125 от Протокол 10
Относно предоставяне под наем на земеделски земи - частна общинска собственост, с начин на
трайно ползване – ниви, разположени в землището на с. Обидим. Решението е в процес на
изпълнение. Има издадена Заповед № 03-20-99/19.06.2020 г. на Кмета на Община Банско за
провеждане на публичен търг с явно наддаване на 28.07.2020 г.
Решение 126 от Протокол 10
Решението е относно отдаване под наем на обект в сграда с идентификатор 02676.501.1143.1.14
по КК и КР на гр.Банско, предназначение на самостоятелния обект: за здравни и социални
услуги, площ 21.47 кв.м. (става дума за медицински кабинет в медицински център
„Благовещение”). Решението е в процес на изпълнение. Има издадена Заповед № 03-20118/17.07.2020 г. на Кмета на Община Банско за провеждане на публичен търг с явно наддаване
на 24.08.2020 г.
Решение 127 от Протокол 10
Решението е относно отдаване под наем на обект в сграда с идентификатор 02676.501.1143.1.12
по КК и КР на гр.Банско, предназначение на самостоятелния обект: за здравни и социални
услуги, площ 16.39 кв.м. (става дума за медицинска лаборатория в медицински център
„Благовещение”). Решението е в процес на изпълнение. Има издадена Заповед № 03-20107/25.06.2020 г. на кмета на Община Банско за провеждане на публичен търг с явно наддаване
на 03.08.2020 г.
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Решение 128 и Решение 129 от Протокол 10
Решенията са относно провеждане на публичен търг с явно наддаване относно терен с площ от
15 кв.м., находящ се на ъгъла на ул. "Цар Симеон" и пл. "Никола Вапцаров" (срещу аптека
"Санита") в гр. Банско (обект № 18 по одобрена схема от гл. архитект на Община Банско), с
предназначение: за разполагане на преместваем обект за извършване на търговска дейност.
Начална тръжна цена 100 лв. месечно без включен ДДС и стъпка за наддаване 10 лв. Има
издадена Заповед № 03-20-102/19.06.2020 г. на Кмета на Община Банско за провеждане на търга
с явно наддаване на 27.07.2020 г.
Решение 131 от Протокол 10
Решението е относно отдаване под наем на сграда с идентификатор 02676.150.1612.36 по КК и
КР на гр. Банско (бивша казарма), застроена площ 452 кв.м., предназначение – сграда със
специално предназначение. Отдава се под наем за производствена дейност и складови
помещения. Има издадена Заповед № 03-20-101/19.06.2020 г. за провеждане на публичен търг с
явно наддаване на 27.07.2020 г.
Решение 130 от Протокол 10
Решението е относно отдаване под наем на ПИ 21498.161.15 в местността "Дуравецо", в
землището на гр. Добринище. Има издадена Заповед № 03-20-100/19.06.2020 г. за провеждане на
публичен търг с явно наддаване на 28.07.2020 г.
Неизпълнени решения от Протокол 4 (27.12.2019 г.) до Протокол 10 (28.05.2020
г.) включително:

1.2.

Решение 105 и Решение 106 от Протокол 7
Решенията са относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост,
представляващ терен с площ от 12 кв.м., находящ се между ул. “Търговска” и ул. „Иван Галчев”
в гр. Добринище (обект № 3 в одобрената схема на гл. арх. на община Банско) с начална тръжна
цена 100 лв. и стъпка за наддаване 10 лв.
Решенията не са изпълнени поради постъпила жалба от жителите на гр. Добринище. Има
издадена Заповед № 03-20-103/22.06.2020 г. за прекратяване на търга.
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 52 (27.12.2019 г.) включително.
2.
Решения за изпълнение от Общинска администрация за отчетния период, общо „в
процес на изпълнение” и „неизпълнени” - 7
Изпълнени (Р.1017)
В процес на изпълнение (Р.826, Р.878, Р.933, Р.1068)
Неизпълнени (Р.819, Р.872)

2.1.
2.2.
2.3.

2.1.

1
4
2

Решения в процес на изпълнение от предходни отчетни периоди.

Решение 826 от Протокол 41
Решението е относно продажба на склад за зърнени храни, находящ се в имот № 006247
с.Осеново. Документите са предадени за изготвяне на пазарна оценка от лицензиран оценител.
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Решение 878 от Протокол 44
Решението е относно побратимяване с общините: Нюлюфер, Бурса - Турция и Кранска гораСловения. Предприети са действия, свързани с подновяване на отношенията с двете общини.
Решение 933 от Протокол 48
Решението е относно дарение на 72 кв.м от УПИ ІІ -114, кв.9 по плана на с.Гостун. В процес на
изпълнение. Съобщена e Заповедта за ПУП на заинтересованите лица (съседи) по реда на ЗУТ.
Изчакват се всички обратни разписки и изтичане на 14-двенен срок за влизане в сила на
Заповедта.
Решение 1068 от Протокол 56
Решението е относно кандидатстване на община Банско по процедура ,,Развитие на
туристическите атракции". Решението e в процес на разработка на инвестиционен проект.
2.2.

Неизпълнени решения на Общински съвет за предходен отчет период.

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.
Решението не е изпълнено. Процедурата ще бъде проведена при наличието на финансови
средства от бюджета.
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 при наличието на
финансови средства от бюджета.

ИВАН КАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО
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