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 11
(12.06.2020 г.) до Протокол 20 (29.12.2020 г.) включително:
1. Всичко взети Решения на Общински съвет за отчетния период
165
2. Решения за изпълнение от Общинска администрация за отчетния период
98
В т.ч.:
1.1. Изпълнени
84
1.2. В процес на изпълнение
12
(Р.147, Р.148, Р.182, Р.203, Р.229, Р.230, Р.231, Р.258, Р.260, Р.261, Р.295, Р.302)
1.3. Неизпълнени (Р.210, Р.238)
2
Решения в процес на изпълнение от Протокол 11 (12.06.2020 г.) до Протокол
20 (29.12.2020 г.) включително:

1.1.

Решение 147 и Решение 148 от Протокол 12
Относно освобождаването на Димитър Георгиев Слаев и Иван Георгиев Пицин от членство в
Съвета на директорите на "ПФК Банско" ЕАД. Решенията са в процес на изпълнение и обработка
на документи, предстои отписване от търговски регистър.
Решение 182 и Решение 203 от Протокол 12
Решенията са относно предприемане на действия за прекратяване на дружества с общинско
участие "Оксал Банско" АД и "Топлофикация Банско" АД. В процес на изпълнение. Изпратени
са покани до съвета на директорите за свикване на извънредно общо събрание.
Решение 229 от Протокол 15
Относно продажба на поземлен имот с идентификатор 02676.501.417 по КК и КР на гр. Банско (с
площ от 399 кв.м. и адрес: гр. Банско, ул. „Тома Вишанов” № 6 с трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начина на трайно ползване: ниско застрояване (10м.)). Възложено е
изготвяне на пазарна оценка от независим оценител.
Решение 230 и Решение 231 от Протокол 15
Решенията са относно изменение и допълнение на Решение № 826 от Протокол №41/27.09.2018г.
(продажба на склад за зърнени храни, находящ се в имот №006247 с.Осеново) и приемане на
пазарна оценка по Решение № 826 от Протокол №41/27.09.2018г. Решенията са в процес на
изпълнение. Изпратено е писмо с изх. № 94-20-4868/02.10.2020 г. до наследниците на Никола
Василев Джолев. Предстои издаване на Заповед за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за продажба на имота.
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Решение 258 от Протокол 17
Относно кандидатстване за финансиране на мерки за превенции от COVID-19 със средства
натрупани по чл.60 ал.2 т.1 и чл.64 ал.1 от Закона за управление на отпадъците. Решението е в
процес на изпълнение - подадени са документи за кандидатстване с проекта. Очаква се
одобрение.
Решение 260 и Решение 261 от Протокол 17
Решенията са относно пазарни оценки по Решения № 224 и № 225 от 04.09.2020г. на Общински
съвет-Банско (относно прекратяване на съсобственост в поземлени имоти с идентификатори
47857.102.94 и 47857.102.307 по КК и КР на с. Места чрез продажба на частта, собственост на
община Банско, представляващи 114/558 ид. ч. и 188/587 ид. ч. от правото на собственост на Роза
Методиева Златкова, собственик съответно на 444/558 ид.ч. и 399/587 ид.ч.).
Издадени са Заповед № 03-20-220/09.12.2020 г. и Заповед № 03-20-219/09.12.2020 г. Не са
извършени необходимите плащания. Решенията са в процес на изпълнение.
Решение 295 от Протокол 20
Относно продължаване работата на комисията за проверка използването на минерална вода на
територията на гр.Добринище. Решението влиза в сила на 20.01.2021 г.
Решение 302 от Протокол 20
Относно приемане на пазарна оценка за прекратяване на съсобственост, чрез продажба на
идеални части от имот с идентификатор 21498.351.586 по КК и КР на гр.Добринище (с площ 477
кв.м., находящ се на ул. „Неофит Рилски” № 2, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.)). Решението влиза в сила
на 20.01.2021 г.
Неизпълнени решения от Протокол 4 (27.12.2019 г.) до Протокол 10 (28.05.2020
г.) включително:

1.2.

Решение 210 от Протокол 13
Относно кандидатстване с проектно предложение "Подобряване на ресурсната ефективност в
общините от Регионалното сдружение за управление на отпадъците - регион Разлог" по
BGEMVIRONMENT-3.002 - открита покана № 2 "Кръгова икономика и ресурсна ефективност",
по програма "Опазване на околната среда и климатичните промени" от Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Решението не е изпълнено – писмо за
отказ на партньора от Норвегия.
Решение 238 от Протокол 16
Решението е относно издаване на Запис на заповед от Община Банско в полза на Държавен фонд
"Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане и ДДС върху аванс по
договор № BG06RDNP001-7.002-0006-C02 "Подобряване на енергийната ефективност на
ученическо общежитие и преустройството на съществуващите спортни съоръжения и
изграждането на нови такива в "Професионална лесотехническа гимназия "Никола Вапцаров" гр. Банско". Не е издадена Запис на заповед и не е поискано авансово плащане от Държавен
Фонд Земеделие заради забавяне одобрение на документи от ДФЗ.
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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 4 (27.12.2019
г.) до Протокол 10 (28.05.2020 г.) включително.
2.
Решения за изпълнение от Общинска администрация за отчетния период, общо „в
процес на изпълнение” и „неизпълнени” - 2

2.1.
2.2.
2.3.

Изпълнени (Р.125, Р. 126, Р. 127, Р. 131, Р. 132 от Протокол № 10)
В процес на изпълнение
Неизпълнени (Р.128 и Р.129 от Протокол № 10)

5
0
2

2.3. Неизпълнени решения от Протокол 4 (27.12.2019 г.) до Протокол 10
(28.05.2020 г.) включително.
Решение 128 и Решение 129 от Протокол № 10
Относно отдаване под наем на 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 началната тръжна цена 100 лв. месечно без включен
ДДС, и стъпка за наддаване 10 лв.
Решенията не са изпълнени – издадена е Заповед № 03-20-102/19.06.2020 г. Участниците,
класирани на първо и второ място се отказват от подписване на договор за наем.

ИВАН КАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО
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