ДО ПЕТЪР БАРЯКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАНСКО

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА
ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ЮЛИ 2018 Г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В изпълнение на чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Ви предоставяме следният отчет за
изпълнението на решенията на Общински съвет – Банско от Общинска администрация
Банско:

I. Отчет на изпълнение на решения на Общински съвет за периода от Протокол 32
(30.01.2018 г.) до Протокол 37 (27.06.2018 г.) включително:
1. Всичко взети Решения на Общински съвет за отчетния период:
168
В т.ч.:
1.1. Изпълнени
126
1.2. В процес на изпълнение
42
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II. Решения в процес на изпълнение за периода от Протокол 32 (30.01.2018 г.) до
Протокол 37 (27.06.2018 г.) включително:
Решение 650 от Протокол 33/27.02.2018 г.
Решението касае промяна в състава на Съвета на директорите на ПФК „Банско” ЕАД.
Предстои вписване на промените в Търговския регистър, след като бъде одобрено от
ОбС – Банско изключването на Иван Герин като член на Съвета.
Решение 703 от Протокол 35/25.04.2018 г.
Решението касае продажбата на имот с идентификатор 02676.501.3621 по КК и КР на
гр.Банско, м. Черешата. Проведен е търг на 25.06.2018 г. в изпълнение на Заповед №
03-18-151/09.07.2018 г. Със заповед от 09.07.2018 г., влизаща в сила от 25.07.2018 г. е
определено лицето, спечелило търга. Предстои да бъде подписан договор за покупкопродажба.
Решение 705 от Протокол 35/25.04.2018 г.
Решението касае отдаване под наем на помещения на първи етаж ул.,,Патриарх
Евтимий", гр. Банско (за ползване от „Общински паркинги Банско” ЕООД). Предстои
да бъде подписан договор за отдаване под наем, като на този етап е издадена заповед №
03-18-150/09.07.2018 г. за спечелил търга.
Решение 723 от Протокол 36/30.05.2018 г.
Решението е относно предаване на ВиК активите, собственост на община Банско на
Асоциацията по В и К с обхват област Благоевград. На този етап Община Банско е
изпратила писмо с изх. № 25-18-222/13.07.2018 г. за тяхното предаване, с изключение
на активите, представляващи изградената в общината дъждовна канализация.
Решение 727 от Протокол 36/30.05.2018 г.
Решението е относно отдаване под наем на сграда с идентификатор 21498.351.1.1
гр.Добринище (за ракиджийница). Предстои провеждане на търг на 13.08.2018 г.
Решение 729 от Протокол 36/30.05.2018 г.
Решението е относно отдаване под наем на 2 сгради с идентификатор 02676.191.1652.9
и 02676.191.1652.10 в гр. Банско, м. Икрище. Предстои провеждане на търг на
14.08.2018 г.
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Решение 731 от Протокол 36/30.05.2018 г.
Решението е относно допускане изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на ПУП и
улична регулация (градски пазар – гр. Банско). Възложено е изработването на Плана,
като предстои представянето му в Общинска администрация Банско от фирмата
изпълнител.
Решение 737 – 757 от Протокол 37/27.06.2018 г.
Решенията касаят приемането на пазарни оценки на частни имоти, намиращи се в
обхвата на проекта на община Банско за изграждането на ул. „Найден Геров”, гр.
Банско като част от околовръстен път. За да бъде изграден инфраструктурния обект,
следва тези имоти да бъдат отчуждени за нуждите на община Банско. В
законоустановения срок от 1 месец те се обявяват в 2 национални ежедневника, един
местен ежедневник, както и на електронната страница на община Банско (това вече е
направено и считано от 20.07.2018 г. започва да тече този 1 месечен срок). Обявленията
съдържат пълно описание на имотите, техните собственици, както и размера на
обезщетенията. Следва издаване на заповед за отчуждаване от кмета на община
Банско. След изтичане на 14 дневния законоустановен срок и в случай, че заповедта не
се обжалва, се пристъпва към изплащане на дяловите суми. След като община Банско
закупи имотите, е необходимо да се нанесат промените в кадастралната карта на гр.
Банско, с което процедурата по отчуждаването им приключва.
Решение 765 от Протокол 37/27.06.2018 г.
Решението е относно отдаване под наем на част от ПИ с идентификатор 02676.501.1023
по КК и КР на гр.Банско (каравана „Чадъра“ в Градски парк – Банско). Предстои
провеждане на търг на 06.08.2018 г.
Решение 767 и 768 от Протокол 37/27.06.2018 г.
Решенията са относно отдаване под наем на маломерни имоти от общински поземлен
фонд за стопанската 2018-2019 г. Към 17.07.2018 г. решенията са влезли в сила, като в
14 дневен срок имотите ще бъдат обявени в съответните населени места, след което
следва прием на заявления от желаещите наематели.
Решение 771 от Протокол 37/27.06.2018 г.
Решението е относно одобрение на изработен ,,ПУП-ПЗ за промяна предназначението
на ПИ 02676.118.86 м-ст ,,Момин гроб" по КК на гр. Банско от ,,земеделска земя" в
,,Спорт и атракции". Към 17.07.2018 г. решението е влязло в сила. Предстои неговото
разгласяване съгласно ЗУТ, което представлява уведомление на ел. страница на община
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Банско, местен вестник и обществено информационно табло. Решението не подлежи на
обжалване.

С Уважение,
ГЕОРГИ ИКОНОМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО

Изготвил: Магдалена Боянова
Нач. отдел «Канцелария»
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