
 

 

 

 

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРИЕТАТА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА 

БАНСКО ЗА 2017 г. 

 

 

Във връзка с провеждането на процедура по отдаване под наем на част от имот - частна 

общинска собственост и на основание чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската 

собственост е необходимо актуализиране на Годишната програма за управление и 

разпореждане с имотите - собственост на Община Банско за 2017 г., приета с Решение № 336 

по протокол № 19/30.01.2017 г, както следва: 

В Раздел ІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 

предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на 

търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на 

концесия,  

Подраздел А. Имоти, които ще бъдат отдадени под наем,  

Точка 2. Сгради общинска собственост, се добавят следните точки, а именно: 

- т.2.32. Сграда с идентификатор 02676.150.1611.17 по КК и КР на гр. Банско; 

- т.2.33. Сграда с идентификатор 02676.150.1611.18 по КК и КР на гр. Банско; 

- т.2.34. Сграда с идентификатор 02676.150.1611.19 по КК и КР на гр. Банско; 

- т.2.35. Сграда с идентификатор 02676.150.1611.20 по КК и КР на гр. Банско; 

- т.2.36. Сграда с идентификатор 02676.150.1611.22 по КК и КР на гр. Банско; 

- т.2.37. Сграда с идентификатор 02676.150.1611.23 по КК и КР на гр. Банско; 

- т.2.38. Сграда с идентификатор 02676.150.1611.31 по КК и КР на гр. Банско; 

- т.2.39. Сграда с идентификатор 02676.150.1611.32 по КК и КР на гр. Банско; 

- т.2.40. Сграда с идентификатор 02676.150.1611.33 по КК и КР на гр. Банско; 

- т.2.41. Сграда с идентификатор 02676.150.1611.34 по КК и КР на гр. Банско; 

- т.2.42. Сграда с идентификатор 02676.150.1611.56 по КК и КР на гр. Банско; 

- т.2.43. Сграда с идентификатор 02676.150.1611.60 по КК и КР на гр. Банско; 

- т.2.44. Сграда с идентификатор 02676.150.1611.63 по КК и КР на гр. Банско; 

- т.2.45. Сграда с идентификатор 02676.150.1612.5 по КК и КР на гр. Банско; 

- т.2.46. Сграда с идентификатор 02676.150.1612.6 по КК и КР на гр. Банско; 

- т.2.47. Сграда с идентификатор 02676.150.1612.7 по КК и КР на гр. Банско; 

- т.2.48. Сграда с идентификатор 02676.150.1612.23 по КК и КР на гр. Банско; 

- т.2.49. Сграда с идентификатор 02676.150.1612.35 по КК и КР на гр. Банско; 

- т.2.50. Сграда с идентификатор 02676.150.1612.36 по КК и КР на гр. Банско; 

- т.2.51. Сграда с идентификатор 02676.150.1612.38 по КК и КР на гр. Банско; 

- т.2.52. Сграда с идентификатор 02676.150.1612.39 по КК и КР на гр. Банско; 

- т.2.53. Сграда с идентификатор 21498.351.1.1 по КК и КР на гр. Добринище.  
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