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 21
(29.01.2021 г.) до Протокол 27 (30.06.2021 г.) включително:
1. Всичко взети Решения на Общински съвет за отчетния период
133
2. Решения за изпълнение от Общинска администрация за отчетния период
90
В т.ч.:
1.1. Изпълнени
58
1.2. В процес на изпълнение
31
(Р 394, Р 395, Р 396, Р 397, Р 398, Р 399, Р 400, Р 401, Р 402, Р 403, Р 404,Р 405, Р 406, Р
407, Р 408, Р 409, Р 410, Р 411, Р 412, Р 413, Р 414, Р 415, Р 426, Р 427, Р 428, Р429, Р 430, Р
431, Р 432, Р 434, Р 435)
1.3. Неизпълнени (Р 393)
1
1.1. Решения в процес на изпълнение от Протокол 21 (29.01.2021 г.) до Протокол 27
(30.06.2021 г.) включително:
Решение 394 от Протокол 26
Относно придобиване на ПИ 02676.501.4327 и ПИ 02676.501.4328 по КК и КР на гр. Банско, чрез
покупка от страна на Община Банско. Решението е в процес на изпълнение. Предстои
подписване на предварителен договор.
Решения от 395 до 415 от Протокол 26
Решенията са относно отчуждаване на недвижими имоти собственост на физически лица за
реализиране на обект „Местен път с. Рибново, Община Гърмен – с. Осеново, Община Банско”.
Решенията са в процес на изпълнение. Предстои изготвяне на пазарни оценки на имотите
Решение 426 от Протокол 27
Решението е относно провеждане на публичен търг с явно наддаване относно отдаване под наем
част от имот - публична общинска собственост, представляващ част от сграда с площ от 216
кв.м., находяща се в източната част на сграда с идентификатор 02676.150.1612.41 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, с обща площ от 1616 кв.м., брой
етажи: 1 (един), предназначение: сграда със специално предназначение, номер по предходен
план: няма. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.150.1612 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, местност „Карагача”. Решението е в
процес на изпълнение. Има издадена Заповед № 03-21-94/27.07.2021 г. на Кмета на Община
Банско за провеждане на публичен търг с явно наддаване на 01.09.2021 г.
Решение 427 от Протокол 27
Решението е относно отдаване под наем на терен с площ 40 кв.м., находящ се в източната част на
Кооперативния пазар гр. Банско (обект № 17). Решението е в процес на изпълнение. Има
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издадена Заповед № 03-21-90/21.07.2021 г. на Кмета на Община Банско за провеждане на
публичен търг с явно наддаване на 24.08.2021 г.
Решение 428 от Протокол 27
Решението е относно отдаване под наем на самостоятелни обекти с идентификатори
02676.501.1143.1.8, 02676.501.1143.1.9 и 02676.501.1143.1.10, в сграда с идентификатор
02676.501.1143.1 в гр. Банско. Решението е в процес на изпълнение. Има издадена Заповед № 0321-93/23.07.2021 г. на Кмета на Община Банско за провеждане на публичен търг с явно наддаване
на 01.09.2021 г.
Решение 429 от Протокол 27
Решението е относно отдаване под наем на самостоятелни обекти с идентификатори
02676.501.1143.1.1,
02676.501.1143.1.2,
02676.501.1143.1.3,
02676.501.1143.1.4,
02676.501.1143.1.5, 02676.501.1143.1.6, 02676.501.1143.1.7 в сграда с идентификатор
02676.501.1143.1 в гр. Банско. Решението е в процес на изпълнение. Предстои да бъде издадена
заповед за определяне условията на търга и датата на провеждане.
Решение 430 от Протокол 27
Решението е относно отдаване под наем
на самостоятелни обекти с идентификатори
02676.501.1143.1.17, 02676.501.1143.1.18, 02676.501.1143.1.19, 02676.501.1143.1.20 разположени
в сграда с идентификатор 02676.501.1143.1 в гр. Банско. Решението е в процес на изпълнение.
Предстои да бъде издадена заповед за определяне условията на търга и датата на провеждане.
Решение 431 от Протокол 27
Решението е относно отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор
02676.501.1141.1.18 разположен в сграда с идентификатор 02676.501.1141.1 на гр. Банско.
Решението е в процес на изпълнение. Има издадена Заповед № 03-21-91/21.07.2021 г. на Кмета на
Община Банско за провеждане на публичен търг с явно наддаване на 24.08.2021 г.
Решение 432 от Протокол 27
Решението е относно отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 02676.150.1612.47 по
КК и КР на гр. Банско. Решението е в процес на изпълнение. Има издадена Заповед № 03-2192/22.07.2021 г. на Кмета на Община Банско за провеждане на публичен търг с явно наддаване на
26.08.2021 г.
Решение 434 от Протокол 27
Решението е относно прехвърляне на собственост между Община Банско и юридическо лице, във
връзка с чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ. Решението е в процес на изпълнение. Предстои да се подпише
договор за прехвърляне и придобиване право на собственост.
Решение 435 от Протокол 27
Решението е приемане на актуализация на пазарна оценка на имот - частна общинска
собственост в с. Осеново, местност „Потоко”. Решението е в процес на изпълнение. Изпратени са
покани с изх. № 94-21-4383/23.07.2021г. до наследниците на ПИ за закупуване на сградата.
1.2. Неизпълнени решения от Протокол 21 (29.01.2021 г.) до Протокол 27 (30.06.2021 г.)
включително:
Решение 393 от Протокол 26
Решението е относно отчуждаване на недвижим имот, собственост на физически лица за
реализиране на улица в с. Филипово, Община Банско.
Решението не е изпълнено поради отмяната му от Областен управител. Има заведено дело в
Административен съд Благоевград с № 561/2021г.
1.2. 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 11
(12.06.2020 г.) до Протокол 20 (29.12.2020 г.) включително:
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2. Решения за изпълнение от Общинска администрация за отчетния период, общо „в процес
на изпълнение” и „неизпълнени” - 5
2.1.
2.2.
2.3.

Изпълнени (Р 147, Р 148, Р 229, Р 230, Р 231, Р 258, Р 260, Р 261,Р 302)
В процес на изпълнение (Р 182, Р 203, Р.295,)
Неизпълнени (Р 210, Р 238)

9
3
2

2.1. Решения в процес на изпълнение от предходни отчетни периоди.
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. Поканите са
получени, но не са предприети действия от страна на дружествата.
Решение 295 от Протокол 20
Относно продължаване работата на комисията за проверка използването на минерална вода на
територията на гр. Добринище, срокът за работа на комисията е до 31.12.2021г.
2.2. Неизпълнени решения на Общински съвет за предходен отчет период.
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. Документите са предоставени от Община Банско на Община
Разлог. Община Разлог в качеството си на водещ партньор не е внесла проектното предложение.
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. Решението не е изпълнено
поради отпаднала необходимост.
ИВАН КАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО
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