
По т.2. отчет за изпълнение на решенията на Общински 

съвет-Банско - докладва г-н Икономов. 

 

О Т Ч Е Т 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗА 

ПЕРИОДА ЮЛИ - ДЕКЕМВРИ 2018 Г.                       

 

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: 

 

І. Отчет на изпълнение на решения на Общински съвет за периода от 

Протокол 25 (27.07.2017 г.) до Протокол 31 (21.12.2017 г.) включително: 

 

1. Всичко взети решения на Общински съвет за отчетния период:          148                

В т.ч.: 

1.1. Изпълнени                                                                                                132                                             

1.2. В процес на изпълнение                                                                            16                          

 

ІІ. Решения в процес на изпълнение за периода от Протокол 25 

(27.07.2017 г.) до Протокол 31 (21.12.2017 г.) включително: 

 

Решение 540  от Протокол 20/31.10.2017 г. 

 Решението касае съгласие за увеличаване на капацитета на Център за 

социална рехабилитация и интеграция – гр. Банско от 15 на 30 деца и лица. 

Предложението, одобрено от ОбС – Банско, е изпратено към АСП за 

одобрение с писмо с наш Изх. №12-17-415/08.12.2017 г.  

Решение 568  от Протокол 30/28.11.2017 г. 

С решението се одобрява смяна предназначението на поземлен имот в 

местност ,,Бистрин чучур" от земеделска земя в ,,трупосъбирателна площадка 

и трупна яма". Към настоящия момент е внесено инвестиционно намерение за 

съгласуване в РИОСВ – Благоевград с наше писмо с Изх. №18-16-

86/6/14.11.2017 г. 

Решение 569 от Протокол 30/28.11.2017 г. 

Решението е  относно съгласие поземлен имот в местност ,,Белия рид" да 

бъде отдаден под наем  чрез публичен търг. Издадена е заповед 03-18-

12/08.01.2018 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване, насрочен за 

13.02.2018 г. 

Решение 575 от Протокол 30/28.11.2017 г. 

Решението е  относно съгласие да бъде отдаден под наем  имот в гр. 

Банско, ул. ,,Пирин", ет.1 (търговски обект) за срок от 5 години. Издадена е 

заповед 03-18-16/10.01.2018 г. за провеждане на търг с явно наддаване, 



насрочен за 13.02.2018 г.  

Решение 582  от Протокол 31/21.12.2017 г. 

Решението е относно приемане на изготвената от сертифацирана 

оценителска фирма оценка на енергийно съоръжение (тип трафопост). 

Оценката е изпратена към „ЧЕЗ Разпределение” с наше писмо с изх. №33-17-

2391/1/22.01.2018 г. за изготвяне на договор за продажба за съоръжението  

Решение 587  от Протокол 31/21.12.2017 г. 

Решението е относно съгласие да бъде отдаден под наем имот в местност 

,,Белия кръст" с размер 4114 кв.м. Издадена е заповед 03-18-23/24.01.2018 г. за 

провеждане на търг, насрочен за 27.02.2018 г. 

Решение 589  от Протокол 31/21.12.2017 г. 

Решението е относно съгласие за продажба чрез публичен търг на имот в 

местност ,,Рупчовец" с размер 280 кв.м. Възложено е изготвянето на оценка от 

лицензиран оценител. 

Решение 590 - 595  от Протокол 31/21.12.2017 г. 

Решенията касаят отдаване под наем на общински имоти (помещения).  

Към настоящия момент са издадени заповеди за провеждане на търгове с явно 

наддаване, съответно с номера: 03-18-24/24.01.2018г., 03-18-26/24.01.2018г., 

03-18-25/24.01.2018г., 03-18-27/24.01.2018г., 03-18-28/24.01.2018г., 03-18-

21/24.01.2018г.  

Решение 596 от Протокол 31/21.12.2017 г. 

Решението е относно съгласие за продажба чрез публичен търг на имот в  

гр. Добринище с размер 1170 кв.м. Към настоящия момент е възложено 

изготвянето на пазарна оценка от независим оценител.  

Решение 598 от Протокол 31/21.12.2017 г. 

Решението е относно отдаване под наем на имот в гр. Добринище с 

определени параметри -начална тръжна цена е 100 лв. месечно и стъпка за 

наддаване е 10лв. Към настоящия момент е изготвена заповед 03-18-

21/24.01.2018 г. за провеждане на търг.  

Решение 599 от Протокол 31/21.12.2017 г. 

Решението е относно отдаване под наем  на имот в местността ,,Тепченик" 

с площ от 500 кв.м. Към настоящия момент е изготвена заповед 03-18-

21/24.01.2018 г. за провеждане на търг с явно наддаване.  

 

 


