
О Т Ч Е Т 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ЗА ПЕРИОДА ЮЛИ - ДЕКЕМВРИ 2018г.                       
 
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: 
І. Отчет на изпълнение на решения на Общински съвет за периода от 
месец юли до месец декември 2018 г., от Протокол 38/17.07.2018 г. до 
Протокол 45/27.12.2018 г. включително: 

1. Всичко взети Решения на Общински съвет за отчетния период:                           
123 
В т.ч.: 

1.1. Изпълнени                                                                                                                 
104 
1.2. В процес на изпълнение                                                                                             
19 
ІІ. Решения в процес на изпълнение за периода от Протокол 
38/17.07.2018 г. до Протокол 45/27.12.2018 г., включително: 

Решение 810  от Протокол 40/30.08.2018 г. 
С решението се дава съгласие за прекратяване на съсобственост  между 
Мария Боева, Райна Георгиева и община Банско. Към настоящия момент в 
Общински съвет Банско е внесена  докладна записка за одобрение на 
пазарната оценка на имота, след което предстои изготвяне на договор за 
прехвърляне на собствеността. 
Решение 817  от Протокол 41/27.09.2018 г. 
Решението касае освобождаване от длъжност на Антон Андонов като член на 
Съвета на директорите на ”ПФК Банско" АД. Към настоящия момент 
директора на дружеството следва да внесе промените в Търговския регистър 
по надлежния ред, за да бъдат отразени. 
Решение 826  от Протокол 41/27.09.2018 г. 
Решението касае продажба на склад за зърнени храни,  находящ се в имот 
№006247 в с.Осеново. Към настоящия момент е в процес на изпълнение. 
Решение 827 от Протокол 41/27.09.2018 г. 
Решението е  относно продажба на овчарник  находящ се в имот №003361 в 
с.Осеново. Към настоящия момент е възложено изготвянето на пазарна 
оценка от независим оценител. 
Решение 828 от Протокол 41/27.09.2018 г. 



Решението е  относно продажба на  краварник находящ се в имот №006249 в 
с.Осеново. Към настоящия момент е възложено изготвянето на пазарна 
оценка от независим оценител. 
Решение 829 от Протокол 41/27.09.2018 г. 
Решението е  относно предоставяне под наем на земеделска земя с 
идентификатор 21498.187.5, гр.Добринище. Проведен е търг на 15.01.2019 г. 
Решение 843  от Протокол 42/30.10.2018 г. 
Решението е  относно отдаване под наем на помещения с площ 159 кв.м. в с. 
Филипово. Издадена е заповед за спечелил търга № 03-19-19/14.01.2019 г., 
след което ще бъде изготвен договор за наем.  
Решение 849 и Решение 850  от Протокол 42/30.10.2018 г. 
Решенията са относно отдаване под наем на имот частна общинска 
собственост 02676.501.1144.2.4 по КК и КР на гр.Банско за нуждите на 
сдружение „Русофили”. Към настоящия момент е издадена заповед за 
спечелил търга 03-19-20/14.01.2019 г., на базата на която ще бъде изготвен 
договор за наем.  
Решение 862  от Протокол 44/29.11.2018 г. 
Решението е относно продажба на стояща дървесина на корен чрез търг. 
Изготвена е тръжна документация за провеждане на търг на 30.01.2019 г., 
съгласно заповед 03-18-250/20.12.2018 г. 
Решение 866  от Протокол 44/29.11.2018 г. 
Решението е относно отдаване под наем на обект в сграда - с.Места. 
Изготвена е заповед за провеждане на търг на 18.02.2019 г. 
Решение 867  от Протокол 44/29.11.2018 г. 
Решението е относно отдаване под наем на  сграда в гр.Банско с 
идентификатор 02676.501.941.3, находяща се на Градския пазар. Изготвена е 
заповед за провеждане на търг на 18.02.2019 г. 
Решение 868  от Протокол 44/29.11.2018 г. 
Решението е относно отдаване под наем на  сграда - гр.Банско с 
идентификатор 02676.501.2320.15.3 (НЧ „Никола Вапцаров”). Изготвена е 
заповед за провеждане на търг на 18.02.2019 г. 
Решение 870  от Протокол 44/29.11.2018 г. 
Решението е относно продажба на общински имот в с. Кремен. Внесена е 
докладна записка в Общински съвет – Банско за приемане на пазарна оценка, 
извършена от независим оценител, т. 7 от дневния ред на настоящото 
заседание на Съвета. 
Решение 872  от Протокол 44/29.11.2018 г. 
Решението е относно придобиване на сграда 02676.501.417.1 гр.Банско 



(собственост на РПК „Славянка). Към момента се извършва комплектоване 
на необходимите документи за сключване на договор за покупко-продажба 
на сградата (издаване на актуализирана скица, данъчна оценка и др.). 
Решение 878  от Протокол 44/29.11.2018 г. 
Решението е относно побратимяване с общините Нюлюфер, Турция и 
Кранска гора, Словения. Към момента са изпратени покани и проект на 
договор за сътрудничество за одобрение от страна на посочените общини. 
Решение 883  от Протокол 45/27.12.2018 г. 
Решението е относно продажба на поземлен имот с идентификатор 
02676.501.4444 по КК и КР на гр. Банско. Изготвена е заповед за продажба на 
имота на заинтересованото лице (Сашка Петрова). Предстои да бъде сключен 
договор. 
Решение 889  от Протокол 45/27.12.2018 г. 
Решението е относно промяна на срока на погасяване на кредит от ,,Фонд за 
органите на местното самоуправление в България – „ФЛАГ” ЕАД. Предстои 
одобрение на предложението от страна на дружеството. 
Решение 894  от Протокол 45/27.12.2018 г. 
Решението касае отдаване под наем на обект в сграда - с. Места (за аптека). 
Изчаква се предявяване на интерес за наемане на обекта. 

 

 


