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2014 г./лева

2015 г./лева

2016 г./лева

2017 г./лева

Патентен
данък

43 001

47 472

43 766

56 095

Данък върху
недвижимите
имоти
Данък върху
превозните
средства

2 200 420

2 398 784

2 444 222

338 647

428 145

475 411

Данък при
придобиване
на имущество

1 491 268

1 761 612

1 748 633

2 137 361

Туристически
данък

589 544

641 112

712 299

900 147

4 638 717

5 187 627

5 377 065

6 762 763

За нас е важно да Ви показваме в
какво инвестираме, за какво харчим
парите, постъпили от данъци –
Вашите пари!

Благодарение на Вас успяхме:

• Да продължим да подобряваме инфраструктурата в общината;
• Да поддържаме едни от най-ниските такси за детските градини и ясли на
територията на областта;

• Да подобрим учебната база и учебните процеси на децата ни;
• Да се грижим за физическото възпитание и спорта на нашето бъдеще –

децата на Община Банско, като предоставяме възможност да спортуват в
различни спортни клубове и школи според интересите им;

• Вашите възрастни родители, както и социално слаби, и хора в неравностойно
положение да получават топла храна до домовете си;

• Вашите възрастни родители да водят активен социален живот;
• Да подпомогнем млади семейства с репродуктивни проблеми;
• Да поддържаме висока степен на сигурност на жителите и гостите на
общината;

• Да опазваме културните забележителности на автентичното ни градче;
• Да подпомогнем организирането на културни мероприятия;
• Да получавате качествено административно обслужване;
• Да правим общината ни по-добро място за живеене!
Всичко това е реализирно в резултат на добре изготвен и балансиран бюджет,
стриктен контрол върху разходването на публичните средства и рестриктивна политика по отношение събираемостта на местните данъци и такси.

3 193 749

314 484

ОБЩО:

2017

Уважаеми данъкоплатци,

Общината ще продължи да развива политики в изключително
важните за Вас области:
• Растеж на икономиката;
• Устойчиво бъдеще за Вас и Вашите деца;
• Привлекателна Европейска туристическа дестинация.

За мен е чест, да съм кмет на този град!
Благодаря Ви!
Георги Икономов,
Кмет на Община Банско

Банско 2018

Отчет на изразходваните
суми от събрани данъци
на територията
на Община Банско
№
1.

2.

Дейност
Проектиране, вкл.: Изработка на ПУП-ПУР за изменение на ПУП за ул. „Найден Геров” в обхват от о.т. 643 до о.т. 947; Проект част „ВиК” и част
„Електро” ул. „Тодор Каблешков”; Изготвяне на технически проект за
водопровод и разделна канализация за ул. „Глазне” в участъка от ул.”Иван
Вазов” до ул.”Христо Матов”, гр.Банско; Изготвяне на проектна документация в работна фаза за получаване на Разрешение за строеж на обект:
„Реконструкция на довеждащ тръбопровод за питейна вода с обща дължина
6500 м. от разпределителната шахта в м.“Данева борика“ до с.Места, община Банско; Проект „Реконструкция на съществуваща подпорна стена”
с.Кремен; Изготвяне на проект във фаза технически проект за обект „Кабелен колектор за кабелизация на разпределителната мрежа, улично осветление и слаботокови кабели на ул. „Тодор Каблешков” от кръстовището с
ул.”Отец Паисий” до кръстовището с ул. „Христо Матов””.

Сума

51 963 лв.

Инфраструктура, вкл. Рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежата на
територията на гр. Банско /част от сумата/; Извършване на СМР дейности по проект „Архитектурно-художествено оформление на ул. ”Гоце
Делчев” и пл. „24-ти май”, в учасъка между ОТ 826 и ул. „Отец Паисий”; Архитектурно-художествено и ландшафтно оформление с реконструкция на
техническата инфраструктура на ул. „Пирин“ в частта между ул. „Отец
Паисий“ и ул. „Христо Матов“, централен градски площад „Възраждане“
и част ул. „Никола Й. Вапцаров“; Ремонт на улици на територията на гр.
Банско; Затваряне и рекултивация на старо депо за ТБО гр. Банско/част
от сумата/; Поддържане, основен ремонт /рехабилитация/ реконструкция
на улици, тротоари и площадни пространства в гр. Добринище; Асфалти- 3 237 320 лв.
ране на улици в гр. Добринище (ул.”Георги Бенковски”; ул. „Бачо Киро”; ул.
„Васил Априлов” и ул. „Васил Левски” в гр. Добринище; Реконструкция на
мост на р. Бъндерица в м. ”Бъндеришка поляна”; Ремонт и чакълиране на
улица в с. Обидим; Изграждане на стълбище в кв. „Шебелица” гр. Добринище; Изграждане и монтаж на пластика-сфера на пл.”24-ти май” гр. Банско;
Изграждане на топлопровод от ОУ „Св. Климент Охридски” до Читалище
„Димитър Благоев” гр. Добринище; Ремонт на подпорна стена в с. Кремен
и с. Осеново; Ремонт на довеждащ водопровод с. Гостун; Подмяна на тръби
за канализация в м. ”Долене” с. Места.

3.

Ремонт на детски и спортни площадки на територията на гр. Банско.

4.

Охрана на общинските обекти на територията на общината (вкл. Военно
поделение – Банско) и повишаване на сигурността в Банско през активния 117 723 лв.
сезон (вкл. Командировки на полицаи) и видеонаблюдение.

5.

Улично осветление и улични чешми на територията на община Банско (вкл.
346 187 лв.
ремонт и поддръжка).

6.

7.

Организиране на културни мероприятия: Международен балетен фестивал; Летни театрални празници; “One love” хип хоп турне; Банско балкан
фест; Добринишко лято; Банско филм фест; Топене на китки гр. Добринище; Лятна филмомания под звездите; Международен джаз фестивал; Банско опера фест; Културни вечери „Традиции и изкуство”; Фестивал на планинарския филм; Откриване на зимен сезон; Кукерски фестивал; Бабин ден;
Кулинарна изложба „Това е Банско”; Ден на самодееца; Цветна Цветница 539 366 лв.
– концерт; Великденски концерт; Честване на Деня на славянската писменост и култура; Международен ден на детето; Начало на учебната година;
Честване на независимостта на България; Празник на Банско и Добринище; Илиденско-преображенското въстание; Ден на будителите; Турнир по
спортни танци; Отбелязване на официални празници и паметни дати.
Участие в международни и национални туристически борси и изложения.

83 240 лв.

8.

Подпомагане на читалищата на територията на общината.

9.

Подпомагане на Музеен комплекс – гр. Банско.

34 856лв.

10.

Подпомагане на религиозните храмове на територията на общината.

45 360 лв.

11.

Озеленяване, поддръжка на зелени площи, ремонт и изграждане на поливни 140 089 лв.
системи.

12.

Образование, вкл.: Транспорт на ученици от селата до професионалните
гимназии; Ремонт на учебните заведения на територията на Община Банско, вкл. СОУ ”Неофит Рилски” гр. Банско; НУ ”Св. Паисий Хилендарски” гр.
Банско; Професионална лесотехническа гимназия „Никола Вапцаров” гр.
Банско; ОУ „Св. Климент Охридски” гр. Добринище; ОУ „Кирил и Методий” 201 641 лв.
с. Места; ОДЗ Здравец – Банско”; ЦДГ – Места; Преустройство на съществуваща кухня и столова в ОУ „Св. Климент Охридски” гр. Добринище; Закупуване на компютърна техника; Подпомагане честването на Празник на
училища; Летни школи по интереси.

194 489 лв.

13.

Издръжка на ОДЗ – гр.Банско и ЦДГ – с.Места

14.

Насърчаване на физическото възпитание и спорта, включващо подпомагане
на: ФК „Банско”, ФК „Добринище”, Ски клуб „Банско”; Ски клуб „Добринище”; „Мото Дружина Банско/МДБ/”; „Клуб по шахмат – Добринище”; Спортен клуб „Тенис Клуб Еделвайс“; Таекуон-до клуб ‚‘Хоук-Банско‘‘; Спортен
клуб „Кик бокс – Банско”; „Бадминтон клуб – Банско”; Мото клуб „Мото- 946 927 лв.
рел”; „Велоклуб – Добринище”; Спортен Клуб „Джангал – Банско”; Армспорт
клуб „Банско”; подпомагане на Планинска спасителна служба, Световна купа
по сноуборд и др.

328 798 лв.

Знаете ли, че:
• Ако платите дължимия патентен данък за цялата година до 31 януари,
ползвате 5% отстъпка;

• Ако платите своите данъчни задължения до 30 април,

ще получите 5% отстъпка от дължимата сума за данък върху недвижимите
имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства;

•М
 оже да проверите данъчните си задължения на интернет страницата

на общината: www.bansko.bg/Местни данъци и такси/Проверка на данъчни
задължения/Потребител;

• Може да заплатите данъчните си задължения по следните начини:
• На Каса Данъци в сградата на Общинска администрация – Банско
(в брой или чрез ПОС-терминал с банкова карта)
• По банков път на следната банкова сметка:
Банка: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5
BIC код: FINVBGSF
Задължителен код според вида на плащане
Код за вид плащане:
44 21 00 – Данък недвижими имоти;
44 24 00 – Такса за битови отпадъци;
44 23 00 – Данък върху превозните средства (МПС);
44 14 00 – Окончателен годишен патентен данък.
• Чрез Виртуален ПОС-терминал: www.bansko.bg /Местни данъци и такси/
Проверка на данъчни задължения/Oнлайн плащане;
• В пощенските станции на „Български пощи”.

• Бихме Ви дали нужната информация:
•
•
•
•

На телефони: 0749/88638; 0749/88639 и 0749/88640;
Чрез имейл: taxes@bansko.bg;
Чрез уеб сайта на общината: www.bansko.bg, както и
В сградата на Общинска администрация – Банско, ет.1/партерен етаж/,
ст.102 и на Каса Данъци;

• Д анък върху недвижимите имоти се дължи с 50% отстъпка,
когато имота е основно жилище.

15.

Финансово подпомагане на МБАЛ-Разлог и семейства с репродуктивни
проблеми.

16.

Социални дейности, вкл.: Домашен социален патронаж, изхранващ над 150
нуждаещи се лица; Музикотерапия и конна езда за деца със специални потребности; Социално предприятие, в което работят хора с увреждания 439 359 лв.
от Защитени жилища 1, 2, 3, 4; Клубове на пенсионера във всички населени
места на територията на общината.

17.

Обредни дейности-траурни услуги.

14 000 лв.

9 175 лв.

32 270 лв.

• Д анък върху недвижимите имоти се дължи със 75% отстъпка за имот, който е
основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто.

• С е освобождава от данък, лекият автомобил - собственост на лице с намалена
работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб.см и с
мощност до 117,64 kW.

•Ф
 изическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто нама-

лена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган,
ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;

•Ф
 изическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с

личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от
посочените в т. 1 - 36 на приложение № 4 към Глава втора, раздел VІ от Закона за
местните данъци и такси, заплащат патентния данък само за тази дейност, за
която определеният данък е с най-висок размер; за извършване на повече от три
дейности облекчението не се прилага.

•Ф
 изическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и

извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 - 29 и 31
на приложение № 4 към Глава втора, раздел VІ от Закона за местните данъци и
такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година;

• Л ицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на За-

кона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на приложение № 4 към Глава втора, раздел VІ от Закона за местните данъци и такси,
заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно
място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл.61н е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено
от съответната регионална занаятчийска камара.

Ако смятате, че имате право на отстъпки или освобождаване от данък, моля свържете се с нас.
И не забравяйте ние работим за Вас от 7,30 – 18,00 ч от понеделник до петък и сме
готови да откликнем и отговорим на всички въпроси, защото Вие сте значими за нас!

Ние сме тук, за да Ви служим!

