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Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
Уважаеми съграждани,

На основание чл.44, ал.5 от Закона за местно самоуправление и местната
администрация съм представил пред Общински Съвет - Банско Програма за
управление на Община Банско за мандат 2019-2023 г.
На основание същия член представям пред Общински Съвет - Банско
годишния отчет за изпълнение на програмата за 2021 г., който включва:
1. Постигнатият напредък по изпълнението на целите и приоритетите на
Програма за управление на Община Банско през 2019-2023 г.
2. Изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и
приоритетите на Програмата
При изпълнението на програмата през 2021 година сме спазвали
основните принципи на управление, залегнали в нея:
 ЗАКОНЪТ НАД ВСИЧКО: върховенство на закона и възпитаване на тази
максима у гражданите на общината, особено у подрастващото поколение;
 ОБЕКТИВНА

ПРИЕМСТВЕНОСТ:

разграничаване

от

порочните

практики и продължаване и надграждане на утвърдените добри практики в
община Банско;
 ВЛАСТТА ДАВА РЕЗУЛТАТИ: ефективно и резултатно управление,
видно за гражданите, полезно за бизнеса, перспективно за младите;
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 ПРАГМАТИЧНОСТ И КОНТРОЛ: налагане на финансова дисциплина за
постигане на стабилност; ефективни инвестиции за поетапно и сигурно
увеличение на благосъстоянието на населението;
 УПРАВЛЕНИЕ С ХОРАТА: демократичност в процеса на вземане на
решения; честност и отговорност към нашите съграждани;
 СИГУРНОСТ И БЛАГОПОЛУЧИЕ: гарантиране на правата, сигурността
и благосъстоянието на населението чрез адекватна политика, съобразена с
нуждите му;
 ОБЩИНА БАНСКО – НАШ РОДЕН ДОМ: съхраняване и развитие на
регионалната и национална идентичност, специфични обичаи, фолклор,
културно наследство;
 ПРОЗРАЧНОСТ,

ДЕМОКРАТИЧНА

ВЛАСТ,

СПОДЕЛЕНА

ОТГОВОРНОСТ: пряк контрол на гражданите в дейността на общинската
администрация; реална оценка на приноса на всеки гражданин в управлението и
развитието на общината;
 ЕДИНСТВО

И

МНОГООБРАЗИЕ:

политика

на

толерантност,

недопускане на дискриминация, пресичане на опити за дезинтеграция.
След безпрецедентната и пълна с много неизвестни 2020 г., миналата
2021 бе година на нови изпитания и предизвикателства

в обществения,

политически, икономически и социален живот в България. В тази сложна
обстановка на стагнация и ограничения, Община Банско съумя да изпълни в
почти пълна степен заложените годишни цели. Предвид динамичните и
невъзможни за прогнозиране промени, свързани със санитарните ограничения и
противоепидемични мерки, както и с политическата и икономическа
нестабилност, се налагаше да бъдем гъвкави и адаптивни.
Като обща равносметка можем да заключим, че макар и много различна и
трудна, 2021 година беше успешна за община Банско. Най-важното е, че
запазихме

здравето

и

сигурността

на

хората.

Положихме

грижи

за

съгражданите ни в неравностойно положение, съдействахме за създаване в
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максимална степен на нормални условия за протичане на учебния и
възпитателния процес във всички детски, учебни и социални заведения и
институции.
В новата реалност, с наложените нови правила и нови начини на работа,
най-важната цел беше и продължава да бъде намаление разпространението на
коронавируса и минимизиране във всички сфери на негативните последици от
наложените ограничения.

ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И
ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПРОГРАМАТА

ПРИОРИТЕТ 1: ПОСТОЯННА ГРИЖА ЗА ЗЕЛЕНИ, ЧИСТИ И КРАСИВИ
СЕЛИЩА

В

ОБЩИНАТА

СЪС

СЕМПЛА

И

ФУНКЦИОНАЛНА

ИНФРАСТРУКТУРА
През 2021 г. беше изпълнена мащабна програма за подобряване
състоянието на селищната инфраструктура.
В сферата на устройството на територията и благоустрояването бяха
реализирани редица мероприятия, по-важни от които са:
• Архитектурно-художествено и ландшафтно оформление, с реконструкция
на техническа инфраструктура на ул. „Пирин“ между ул. „Отец Паисий“ и ул.
„Христо Матов“, централен градски площад „Възраждане“ и част от ул.
„Никола Й. Вапцаров“, гр. Банско и изграждане на водопровод и разделна
канализация по ул. „Пирин“, гр. Банско в участъка от ул. „Отец Паисий“ до ул.
„Глазне“ – първи етап: от ул. „Отец Паисий“ до ул. „П. Р. Славейков“;
• Изграждане на част от улица „Глазне“ от О.Т. 827 до О.Т. 1050 с дължина
от 533,66 м – гр. Банско;
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• Реконструкция на пътната настилка и тротоарите, реконструкция на
водоснабдителната и канализационна мрежа, изграждане на кабелен колектор
за кабелизация на разпределителната мрежа, улично осветление и слаботокови
кабели на ул. „Тодор Каблешков” в участъка от улица "Отец Паисий" до улица
„Мингьо Тодев“, гр. Банско, Община Банско“ – завършен беше участъкът
между ул. „Отец Паисий” и ул. „Кирил и Метдоий”;
• Финализирано беше изпълнението на проектно
финансирано

от

ПРСР

за

предложение,

ремонт, рехабилитация и реконструкция на

улици, тротоари и зелени площи по ул. „България”, ул. „Глазне, и ул. „Цар
Симеон” в гр. Банско;
• Започна изпълнението на обектите „Рехабилитация на улица „Александър
Стамболийски“, гр. Добринище, Община Банско“ и „Рехабилитация на улица
„Паисий Хилендарски“, гр. Добринище, Община Банско“
• След сключено споразумение с Агенция „Пътна инфраструктура”. се
извърши рехабилитация на околовръстен път на гр.Банско от ул. „Найден
Геров” при изхода за гр. Добринище до ул. „Явор” при изхода за гр. Разлог
• Обновено беше уличното осветление на ул. „Глазне” с нови LED
осветителни тела
• Финализирани бяха строителните дейности и обзавеждането на новата
детска градина в кв. 237, гр.Банско и същата бе въведена в експлоатация
• Със средства от ПУДООС, програма „Чиста околна среда”, бяха
облагородени две детски площадки – в гр.Банско и в с.Места
• Извършиха се ремонти на улици в град Банско - ул.„Беласица”; ул."Пито
Гули" и ул."ПереТошев" до ул."Найден Геров"; ул. „Кирил и Методий“ (от ул.
„Симеон Молеров” до ул. „Т. Каблешков”); ул."Хаджи Димитър" (от ул.“Т.
Каблешков”) и ул."Братя Велеганови" (до ул."Цар Калоян"); участък от
ул.„Стефан Стамболов“ при кръстовището с ул.“Найден Геров“; ул.„Глазне“ (в
участъка от ул."Цар Симеон" до ул."Ст. Л. Костов");
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• Изгради се общински паркинг при кръстовището на ул.“Глазне“ и
ул.„Еделвайс“ (ПИ 02676.501.3483 и ПИ 02676.501.2121 по КК на гр.Банско);
• Изцяло се рехабилитира общински паркинг, обособен в пространството
между ул.„Отец Паисий“, ул.„Гоце Делчев“ и ул.„Цар Иван Асен“ (ПИ
02676.501.4091по КК на гр.Банско);
• Извършиха се ремонти на улици на територията на град Добринище - ул.
„Христо Смирненски“; ул. „Търговска“ (от ул. „Яне Сандански” до ул. „Първи
май” и от ул. „Ал. Стамболийски” до ул. „Москва”); ул. „Пирин“ (от ул. „Ив.
Галчев” до ул. „Н. Рилски”);
• Ремонтираха се улица в село Кремен и улица в село Филипово;
• Извършваше се постоянна поддръжка на улични и тротоарни платна,
шахти, вади и др.
През цялата година се полагаха грижи за съществуващия ландшафт –
поддръжка и почистване на зелени площи, растителна защита, изграждане и
поддръжка на поливни системи и редица други дейности. На ул."Найден Геров"
бе извършена реконструкция на зелени площи - 1000 кв.м, а на новата част на
ул. „Глазне” - изградени 855 кв.м нови зелени площи.
Извършена бе фитосанитарна и оформящи сечи на съществуващата
дървесна растителност по уличната мрежа, градския парк и дворното
пространство на поликлиниката. 77 броя са новозасадените дървета от
общински служители, а 49 броя фиданки са предоставени на институции за
засаждане в рамките на Седмицата на гората.
Поддържат се 120 дка зелени площи, като преобладават терени с изградени
поливни системи. Около 750 кв. м са цветните площи с едногодишни цветя,
разположени на територията на гр.Банско, поддържат се 300 броя саксии с
каскадни цветя по стълбовете за улично осветление в централна градска част и
100 броя сандъчета с цветя по фасадите на общинските сгради. На жителите на
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Банско бе раздаден безплатен разсад за цветя за облагородяване на тротоарните
площи пред домовете им.
ПРИОРИТЕТ 2: ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС.
ИНВЕСТИЦИИ И ПАЗАРИ
След безпрецедентната ситуация през 2020 година, когато за дълго време
общината беше в тежка стагнация, през 2021 година, въпреки ограниченията,
беше отбелязано чувствително съживяване и възстановяване на дейностите в
почти всички сфери. Местната власт успя да се адаптира към новите реалности
и насочи усилията си към нормализиране на обществения, социален и
икономически

живот.

Всички

дейности

обаче

бяха

и

остават

под

императивното условие – безопасност и сигурност. Освен затрудненията в
планирането и организирането на работата, свързани с непредвидимите като
време и размер пандемични ограничения, 2021 година премина под знака на
политическата нестабилност и трусове - правителство в оставка и две служебни
правителства. Проведени бяха три парламентарни избора, президентски избори
и национално преброяване, които ангажираха сериозен административен и
организационен ресурс.
Въпреки това, местната

власт

последователно

и

систематично

изпълняваше своите задължения, вменени и́ от законодателството на страната,
в сферата на общинското имущество, предприятия, финанси, данъци и такси,
общинска администрация, устройство и развитие на територията на общината и
на населените места в нея, образованието, здравеопазването, културата,
благоустрояването, комуналните дейности, социалните услуги, опазването на
околната среда, исторически и архитектурни паметници, развитието на спорта,
отдиха и туризма
Основните усилия бяха насочени към възобновяване на икономическата
активност в общината и региона.
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Банско запази лидерската си позиция в зимния туризъм и ски спорта.
Курортът беше един от малкото работещи зимни центрове в Европа и,
благодарение на създадената организация за сигурност и безопасност, прие
голям брой туристи от страната и чужбина. Регистриран беше интерес към
Банско като целогодишен курорт от страни, които досега са били извън нашия
пазарен таргет.
При изключителни мерки за сигурност и безупречна организация, Банско
отново беше домакин на кръг от Световната купа по ски алпийски дисциплини
за мъже и на Световното алпийско младежко първенство, както и на състезания
от националните спортни календари.
Въпреки сложната обстановка, Банско утвърди по категоричен начин
имиджа си на фестивална дестинация и получи престижната награда на БХРА в
категория „Най добра целогодишна дестинация на 2021 г.”
Благодарение на реализираната богата програма от общинския културен
календар, през лятото почти бяха постигнати нивата на посещаемост от 2019
година. Заслужава специално да се отбележи успехът на главното културно
събитие за Банско – Международният джаз фестивал, който беше организиран
и проведен в духа на наследените от неговия създател д-р Емил Илиев
традиции, но разширен и надграден с ново съдържание.
Специално внимание бе отделено на занаятчиите и надомните работници,
за които бяха създадени условия в рамките на специализирани формати и по
време на други събития да демонстрират и реализират произведените от тях
изделия.
За периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. в отдел ,,Икономическо развитие”
към Общинска администрация Банско са постъпили и

разгледани 247

заявления за категоризация и регистрация на туристически обекти, което е с 63
повече от предходната година. За същия период са открити процедури с
издадени временни удостоверения – 127 броя, при 118 издадени през 2020 г.
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За периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. са издадени 122 заповеди за
категоризиране на туристически обекти /след като експертната работна група е
посетила обектите и е извършила категоризацията им/ и 85 заповеди за
регистрация на апартаменти за гости и стаи за гости.
Извършени

са

11

процедури

по

Промяна

в

обстоятелствата

на

категоризирани туристически обекти.
Санитарните ограничения през цялата година и особено през зимния
туристически сезон януари - март 2021 г., когато работиха силно редуциран
брой туристически обекти, невъзможността да се плануват почивки,
неизвестността и периодичните локдауни у нас и в чужбина, се отрази тежко на
туризма през миналата година. Въпреки всички тези препятствия, огромният
спад в първото полугодие беше компенсиран с много добър летен сезон и
успешно начало на зимния през месец декември. Допълнителен принос в тази
тенденция добави и доброто сътрудничество между местната власт и
браншовите организации, които гарантираха община Банско като сигурна и
безопасна дестинация с богата културна и спортна програма.
Общият брой на туристите, посетили Банско през

2021 г. е 245 000, а

реализираните нощувки - 670 000 броя. За сравнение: през 2020 г. туристите са
били 257 145 с 842 805 нощувки, а през 2019 г. – 363 864 туристи и 1 057 968
нощувки.
Събраният туристически данък за 2021г. е 685 938 лв., при 744 353 лв. през
2020 г. и 1 004 487лв. през 2019 г.
Променените от пандемията условия за пътуване се отразиха върху
структурата на туристическия поток към нашата община. Банско, Добринище и
Пирин бяха „преоткрити” от българите, като се отбелязва значително
нарастване на българския туристопоток, както и появата на

съвсем нови за

Банско туристически пазари.
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Предприети са мерки за подпомагане и на земеделците на територията на
Община Банско. Във връзка със създаване на мерки за контрол на стадата при
пашуване е приет Годишен план за паша и Правила за ползване на пасищата на
територията на Община Банско. За 2021 г. са одобрени списъци с поземлени
имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади по населени места на
Община Банско, както и списъци с маломерни имоти, предназначени за
ползване от земеделските производители. Сключени са 46 бр. договори за
отдаване под наем на земеделски земи - маломерни имоти с начин на трайно
ползване нива за срок от една стопанска година и 37 бр. договори за отдаване
под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване пасища, мери и
ливади за срок от пет стопански години.
След решения на Общинския съвет и провеждане на публични търгове с
явно наддаване са сключени 52 договора за отдаване под наем на общински
имоти – за производствена дейност, за търговска дейност, за лекарски кабинети
и др. Събраните приходи за 2021 г. по договори за наем на общински имоти
възлизат на 287 хил. лв., от които 64 450 лв. са приходите от отдаване под наем
на земеделски земи.
С решение на Общински съвет Банско е одобрен годишен план за
ползване на дървесина от гори, собственост на Община Банско, попадащи в
териториалния обхват на ТП „ДГС Добринище“, както и годишен план за
ползване на дървесина от гори, собственост на Община Банско, попадащи в
териториалния обхват на ТП „ДГС Места“.
ПРИОРИТЕТ

3:

МОДЕРНО

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

И

СЪВРЕМЕНИ

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Здравеопазване
Кризата, предизвикана от разпространението на COVID-19, постави на
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изпитание на първо място здравеопазването.
С цел осигуряване спокойствие на гражданите и гостите и смекчаване
последиците от пандемията, Община Банско продължи да изпълнява следните
мерки:
- широка информационна кампания за необходимостта от спазване на
противоепидемичните мерки;
- подпомагане на Спешен медицински център – Банско;
- субсидиране на работодатели за осигуряване на тестване на техните
служители в случай на установяване на заболели лица;
- въвеждане на организационни мерки (разстояние между щандове и
посочност на движение) на пазари и тържища, реализирани на територията на
общината.
Подпомогнато беше закупуването на нов рентгенов апарат за болницата в
град Разлог.
Общински фонд „Инвитро” продължава да подпомага семействата, които
имат нужда от лечение, изследвания и медицински услуги, свързани с
репродукцията.

Социални услуги
Община Банско продължава да полага целенасочени усилия в развитието
на качествена и иновативна система от социални услуги, насочена към
подобряване качеството на живот, към пълноценна реализация и грижа за
хората от рисковите групи, както и за тяхното социално включване. В трудната
пандемична обстановка през 2021 година социалните услуги в Банско успяха да
запазят доброто си ниво, да се доразвият и да бъдат в помощ на затруднени
лица.
Общината използва възможностите на социалната система от делегирани
държавни дейности, които да обхванат в голяма степен потребностите на
голяма част от рисковите социално уязвими групи. Едновременно с това се
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откриват и нови работни места, които да задържат наличните млади кадри в
системата. Чрез дневните центрове и защитените жилища са задоволени
нуждите от дневна или 24-часова грижа на пълнолетните лица с интелектуални
затруднения (една от най-големите рискови групи в общината).
При децата с увреждания дневната грижа също е добре организирана по
отношение

на

базисни

потребности.

Предизвикателство

остава

и

професионалната подкрепа и работа с родителите и семействата като цяло.
Целодневната грижа без активна професионална подкрепа за децата и
родителите, от друга страна, крие риск за формиране на институционално
мислене и поведение както у специалистите, така и у самите родители, част от
които изцяло прехвърлят отговорността за отглеждане на детето си върху
персонала на услугата.
През 2021 г., въпреки извънредната пандемична обстановка, са
реализирани почти всички дейности по заложените стратегически и оперативни
цели в областта на социалните услуги. За годината няма намаление на
потребители на социални услуги, напротив – увеличи се броят на лицата,
ползващи услуги в домашна среда.
С цел подобряване качеството на живот на децата с увреждания, децата в
риск и техните семейства, бяха подкрепени родители чрез консултиране и
информиране. В проекти, насочени към интеграция и социализация на децата с
увреждания, като „Кухнята на приятелството”, „Плувно лято” и летни школи,
бяха включени голяма част от посещаващите ДЦДУ”Здравец” и потребителите
на услуги в Защитените жилища.
За осигуряване на условия за пълноценен и достоен живот на хората с
увреждания и в надтрудоспособна възраст се предлагат услуги в семейна среда
– по механизма „Лична помощ“, Операция „Топъл обяд“ и „Патронажна грижа
+“; в дневни центрове за хора с увреждания; резидентна грижа; Клубове на
пенсионера и Домашен социален патронаж .
[12]
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Хората с увреждания и в надтрудоспособна възраст бяха включвани в
общински мероприятия с цел преодоляване на социалната изолация. Те
участваха в Културни вечери „Традиции и изкуство”, благотворителни базари,
демонстрации и изложби на бански занаяти, клубни дейности.
За обслужването на потребителите на социалните и интегрираните
здравно-социални услуги по механизма „Лична помощ“ са заети 74 човека, а в
социалната услуга „Асистенска подкрепа“ – 22. Броят на потребители в
дневните центрове е 80, в защитените жилища и дневните центрове - 75.
Потребителите на социалната услуга Домашен социален патронаж нараснаха
от 92 на 130, в Операция „Топъл обяд“ бяха включени 200 човека.
В грижа за социалното включване на хората с увреждания Община
Банско оказва подкрепа за трудовата им реализация чрез програми за заетост
към Бюрото по труда и посредничество за наемане на хора с увреждания от
местния бизнес.
Осигуряване заетостта на хората с увреждания в период на повишен
процент на безработица беше сериозно предизвикателство, но за 2021 г. по
различни програми за заетост и обучения бяха устроени на работа 50 лица,
както следва:
- „Обучение и заетост за хора с увреждания“ – 45;
- „Обучение и заетост на млади хора“ - 4;
- „Обучение и заетост на продължително безработни по компонент 3“ - 1;
По Програма
придобили

„Алтернатива за теб“
първа степен

към Бюрото по труда 5 човека са

на професионална квалификация камериер,

специалност „ Хотелиерство“.
ПРИОРИТЕТ 4: СЪВРЕМЕННО ОБРАЗОВАНИЕ И БОГАТА ДУХОВНА
СФЕРА
В условията на пандемична обстановка с пикови периоди, съвпадащи с
учебната година, първостепенна и стратегическа цел беше осигуряването на
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оптимални хигиенни, здравни и безопасни условия за обучение с оглед
опазване здравето на децата в детските градини и училищата.
Всички училища и детски градини на територията на община Банско имат
медицински кабинети, като в ОУ „Св. Климент Охридски” – гр. Добринище има
и стоматологичен кабинет.
Броят на медицинските сестри в образователните институции в община
Банско е 18, като в ДГ „Слънце” и ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Места
медицинското обслужване се извършва от едно лице, както и в ПЛТГ „Никола
Вапцаров” и ГТ „Алеко Константинов”, гр. Банско. Всички образователни
институции са оборудвани с термокамери, с които се извършва сутрешен
медицински филтър.
Периодичното прекратяване на присъствените учебни занимания наложи
нов начин на работа във всички образователни степени и във всички училища в
общината. Педагогическият състав в учебните заведения трябваше да адаптира
преподаването и оценяването знанията на учениците в електронна среда от
разстояние по всички предмети. Този процес бе осигурен материално и
технически, както за преподавателите, така и за учениците, които нямат смартустройства и интернет за тях. Положиха се максимални усилия да се поддържа
качеството на образователния процес и да бъдат компенсирани недостатъците
на обучението дистанционно в електронна среда.
Подобрена е материално техническата база във всички училища и детски
градини на територията на общината. Започна работа нова детска градина в
град Банско.
През учебната 2021/2022 година е запазен статутът на СУ „Неофит
Рилски” като средно училище. ОУ ”Св.Климент Охридски” гр.Добринище и
ОУ„Св.св.Кирил и Методий” с.Места се запазват като основни училища.
Запазен е статутът на ОУ- Места и ДГ”Слънце”, с.Места като средищни и
защитени училища и за 2021/2022 година.
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Организиран е

безплатен транспорт на учениците от средните

и професионални училища в гр.Банско по две направления:
- Филипово – Места – Добринище - Банско
- Банско - Баня - Якоруда.
Особено голямо внимание се отдели на заниманията на децата със спорт,
изкуство и наука в извънучебно време и през ваканциите.
Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни (МКБППМН) към община Банско организира 15 школи за
летни занимания на децата и учениците от общината. Те обхващат различни
сфери в областта на науката, изкуството и спорта и в тях са взели участие над
400 ученици. За поредна година в заниманията бяха включени деца в
неравностойно положение.
През зимния сезон, с подкрепата на „Юлен” АД, за учениците от община
Банско са осигурени безплатни карти за съоръженията в Ски зона Банско по
време на уикендите и ваканциите. Свободно каращите ски ученици от I до XII
за изминалия ски – сезон 2020/2021г. са повече от 450.
За подкрепа и мотивиране на талантливи деца и младежи от
образователните институции в общината се изпълнява Общинска програма
„Децата на Банско”, съгласно която два пъти в календарната година се
организира морално, материално и/или финансово стимулиране на талантливи
ученици, изявени в областта на науката, изкуството и спорта. За календарната
2021 година през м. май са наградени 19 ученици, а през м. декември – 21
ученика.

Продължаване развитието на Банско като фестивална дестинация
През 2021 година Банско отново се показа като най-популярна и предпочитана
фестивална дестинация в България. Общината предложи на жителите и гостите
на Банско и Добринище богат афиш с изключително интересни и разнообразни
[15]
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събития

на

високо

ниво.

Определяната

като

лятна,

програмата

на

мероприятията продължи практически пет месеца – от май до края на
септември; всички, проведени при стриктно спазване на противоепидемичните
мерки. Реализирани бяха следните мероприятия:
• АВТОМОБИЛЕН РЕТРО ПАРАД - /15 май/
• THREE MOUNTAINS HARD ENDURO БАНСКО - /15 – 16 май/
• ПИРИН РЪН - / 27 юни/
• БАНСКО НОМАД ФЕСТ - / 28 юни – 4 юли/
• ПАНАИР НА ЗАНАЯТИТЕ - / 28юни – 4 юли/
• ФЕСТИВАЛ НА БАЛКАНСКОТО ВЕСЕЛИЕ „БАЛКАНСКИ КОТЕЛ” –
/2-3 юли/
• КУЛТУРНИ ВЕЧЕРИ

„ТРАДИЦИИ И ИЗКУСТВО” /02 юли – 22

септември/
• ДНИ НАБЪЛГАРСКОТО КИНО – /9 - 10 юли/
• ЛЯТНА ОПЕРНА ВЕЧЕР НА ОТКРИТО - / 17 юли/
• ЛЯТНА ФИЛМОМАНИЯ ПОД ЗВЕЗДИТЕ /22 - 24 юли/
• СЕДМИЦА НА РЪЧНОТО И ТРАДИЦИОННО ИЗКУСТВО –
/ 30 юли – 5 август/
• БАНСКО ДЖАЗ ФЕСТИВАЛ /07 – 14 август/
• ПИРИНСКИ РОК ВЕЧЕРИ - / 20 – 21 август/
• БАНСКО ОПЕРА ФЕСТ /27– 28 август/
• КУЛИНАРЕН ПРАЗНИК „УНИКАЛНО БАНСКО” - / 4 - 6 септември/
• ПИРИН УЛТРА - /11 – 12 септември /
• БАНСКО ФИЛМ ФЕСТ - /22 – 26 септември /
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За седма поредна година Община Банско продължи да обогатява
уникалния проект КУЛТУРНИ ВЕЧЕРИ „ТРАДИЦИИ И ИЗКУСТВО”, в който
едновременно с разнообразяване престоя на туристите се съхраняват местните
традиции, обичаи и фолклор. От 3 юли до 22 септември Туристически
информационен център (ТИЦ) се превърна в своеобразно средище на банската
култура. Съботните демонстрации на занаяти се съпровождаха от автентична
фолклорна програма на местни самодейци. 14 местни автори подредиха
изложби живопис, абстрактно изкуство, дърворезба, рисувано стъкло, икони,
енергийни картини, българска бродерия и други. С всяка измината година броят
на творците, желаещи да показват свои творби пред обществеността и гостите
на града се увеличава.
Събитията в ТИЦ бяха включени в много от програмите на
туроператорите. Общият брой посетители в центъра за 2021 год. е 4031човека
от 30 държави.
От 7 до 14 август се проведе най - значимото събитие БАНСКО ДЖАЗ
ФЕСТИВАЛ. През 2021 г. Община Банско организира Банско джаз фестивал
под мотото „Приемственост и развитие”. Изключително успешно и оценено
като национално отговорно беше решението чрез покани за участие във
фестивала да бъдат подкрепени много български музиканти. Представени бяха
и 8 международни музикални проекта. За първи път фестивалната програма
беше разширена с дневна сцена за млади таланти от средни и висши музикални
училища в страната; организирани бяха многобройни съпътстващи събития.
По инициатива на Регионалната занаятчийска камара – Банско се проведе
ПАНАИР НА ЗАНАЯТИТЕ, в който се представиха повече от 30 майстори, а
на децата бе дадена възможност да работят с тях.
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Организираха се и се проведоха четири нови фестивала – Фестивал на
балканското веселие „Балкански котел“, Дни на българското кино, Пирински
рок вечери и кулинарен празник „Уникално Банско“.

ПРИОРИТЕТ 5: ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕН РЕД, ПРАВА И СИГУРНОСТ
С цел обезпечаване спокойствието и сигурността на жителите и гостите
на Община Банско, ръководството на общината работи в тясно сътрудничество
с органите на Полиция и РСПБЗН, а вече втора поредна година и с РЗИ.
Налаганите санитарни ограничения и мерки през годината разшириха
задълженията на отдел „Обществен ред и сигурност”. Освен обичайните си
задължения, общинските служители се включиха и в контрола на

спазването

на мерките по заповеди на здравното министерство в търговските обекти за
носене на маски и наличие и използване на дезинфектанти; за безопасната
организация на търговията на кооперативния и промишления пазар, а също и
при провеждането на по-големи масови мероприятия.
Актуализиран бе Генералния план за движение в Банско в съответствие с
въведените в експлоатация нови обекти от пътната инфраструктура в града –
улична мрежа и паркоместа. Актуализира се Наредба за платено паркиране на
МПС, в която зоните за платено паркиране се активират с изрични заповеди в
съответствие с натовареността на движението в различни периоди от годината.
Разширена беше системата за видеонаблюдение в общината.
Организира се редовното поддържане на вертикалната и хоризонтална
маркировки, уличното осветление и светофарните уредби. Повишава се
безопасността на пешеходците чрез направата на нови тротоари.
Наблюдението на нивата на реките на територията на общината и
адекватната реакция са едно от задълженията на отдел ОРС. През 2021 година
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имаше неколкократно природни бедствия, свързани с опасно висок дебит на
реките, излизане на водата от речните корита и заливане на земи, разрушаване
на участъци от подпорни стени, повреждане и компрометиране на пътища от
общинската и националната пътна инфраструктура, срутища на земни маси
върху пътища. За възстановяване на проходимостта и безопасността на
движението и ползването на съоръженията бяха предприети незабавни мерки.
Превенцията на рисковото поведение и промотиране здравето на
учениците е основен ангажимент на МКБППМН към Община Банско. В тази
връзка бяха проведени информационни кампании във всички училища, както и
в Центъра за социална превенция. Организирани са кампании и за разясняване
правата и отговорностите на малолетни и непълнолетни чрез запознаване със
Закон за закрила на детето и Закон за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните. МКБППМН продължи да действа
като основен орган и координатор на системата за предотвратяване на детското
асоциално поведение и непрестанно междуинституционално взаимодействие.

ПРИОРИТЕТ 6: С ГРИЖА ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
Оценявайки значението на спорта за здравето и физическото възпитание
на децата, младите хора и обществото като цяло, Община Банско отделя
специално внимание на неговото развитие и подпомагане. Акцент в тази
политика е масовият спорт и насърчаване включването на децата в активности
на открито, което има особено голяма стойност в пандемичната обстановка.
Дейността на спортните клубове, състезанията и спортните прояви на
територията на общината, както и участието на наши индивидуални спортисти
и отбори, бяха подпомогнати и през 2021 г. С финансова подкрепа на Община
Банско функционират 12 спортни клуба. Участие в тях взимат повече от 400
деца и над 50 възрастни. Дейността на клубовете приоритетно е насочена към
[19]

Програма за управление на Община Банско 2019-2023 г.
Годишен отчет за изпълнението през 2021 г.

развитието на детско-юношеския спорт, както и работа за високи спортни
резултати. В програма „Здравей, лято” на МКБППМН се включиха стотици
деца, които, в различните организирани дейности под ръководството на
специалисти, плуваха, правеха походи в планината и се обучаваха на
специфични умения от планинските спасители от ПСС – база Банско.
Организирани бяха масови турнири и спортни игри за Седмицата на
Европейския спорт, колопоходи и футболни турнири. В почти всички
мероприятия участие взеха и младежи в неравностойно положение от
социалните заведения.
Логистично и финансово бе подпомогнато организирането на поредния
кръг от Световната купа по ски за мъже, Световното младежко първенство по
ски, Ендуро мотокрос „Три планини“ и др.

ПРИОРИТЕТ

РАЗВИТИЕ

7:

НА

ЕКОЛОГИЧНО

БАНСКО

КАТО

ГАРАНЦИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕТО НА ПРИРОДАТА И ЗДРАВЕТО НА
БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ
Стремежът на община Банско е нейните граждани да живеят в чиста и
комфортна жизнена среда, в унисон с природата и с мисъл за идните
поколения. Основната цел е намаляване количеството генерирани отпадъци. От
голямо значение за подобряване на средата на живот и бизнес в селата и
градовете на общината е насочване вниманието за развитие на екологията и
подобряване състоянието на околната среда на територията на общината.
Актуализирана
безстопанствени

бе

наредбата

за

овладяване

популацията

кучета,

съобразно

законоустановените

изисквания

на
и

нормативи.
Актуализирани и сключени са договори със специализирани фирми и
организации за опасни отпадъци (ИУЕЕУ, ИУЦЧМ, Странични животински
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продукти, ИУЕЛЛ, Батерии и акумулатори, Разделно събиране на отпадъци от
опаковки).
Във връзка с чл. 19 ал. 3 т. 15 от ЗУО, са прилагани постоянни мерки и
мониторинг за недопускане или образуване на нерегламентирани сметища.
При частично образувани такива, терените незабавно са почиствани. През
2021г. няма установени нерегламентирани сметища, както от наша страна,
така и при планови проверки на служители от РИОСВ – гр. Благоевград.
Регулярно

и

съобразно

нормативните

изисквания

се

извършва

дератизация, дезинсекция и дезинфекция на обществени терени.
Започна разработването на

общинска програма за “Качеството на

атмосферния въздух” /КАВ/ за период от четири години.
В процес на разработване и подготовка са

регионална програма за

Управление на отпадъците и общинска програма за Опазване на околната
среда.
Направена бе оптимизация в разполагането на цветните контейнери за
разделно събиране на отпадъци с оглед по-лесен достъп до тях, както от
страна на гражданите така и за техниката, която ги обслужва. С цел
намаляване количеството на общия битов отпадък, някои от точките за
разделно събиране са разположени в близост до хотели и търговски обекти,
които генерират голямо количество хартия и стъклени опаковки.
Нетното количество разделно събрани отпадъци от опаковки през 2021
г е:
-

хартия и картон – 10 т

-

пластмаса и метал – 6 т

-

стъкло – 21 т

Беше проведена кампания за пролетно почистване с

осигурена

безвъзмездно от общината техника, която да събира и депонира за собствена
сметка генерираните отпадъци от населението до Регионалното депо за ТБО в
община Разлог.
[21]
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Беше проведена кампания за разделно събиране на зелени растителни
отпадъци по метода “От врата на врата”, като се организира събирането и
извозването им всяка първа и трета седмица от месеца. За целта се раздават
специални биоразградими зелени чували на населението, в които гражданите
събират растителни отпадъци.
Беше проведена и кампания за разделно събиране на опасни отпадъци,
резултатите от която са:
-

ИУЕЕО – 1 260 кг.

-

Батерии и акумулатори – 55 кг.

-

Химични вещества – 13, 600 кг.

Съвместно с фирма “ЕкоПак” АД се проведе акция за разделно
събиране на отпадъци от стъклени опаковки. В нея се включиха всички
населени места в общината, като особено активни бяха общинските училища.
Ежедневно е извършвано почистване на улични платна, площади, алеи,
паркове и други територии от населените места, които са предназначени за
обществено ползване.
Успешно работи системата за организирано събиране и извозване на
смесени битови отпадъци, както и предаването им за последващо третиране
чрез фирма “Чистота Банско” ДЗЗД, с която община Банско има сключен
договор. Утвърден е график за обслужване на населените места, честотата на
извозване на битовите отпадъци и определянето на границите на районите,
включени в системата на организирано поддържане на чистотата в съответния
район.
Събирането и извозването на строителни отпадъци от ремонтни
дейности, генерирани от юридически и физически лица, бе извършено изцяло
от фирмата, с която Общината има сключен договор.
Събраното общо количество на твърди битови отпадъци за 2021 г. от
община Банско е 10 689.98 т.
През 2021 г. бе оптимизирано наблщдението на всички детски
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площадки на територията на община Банско. При констатирани повреди или
неизправност на съоръженията веднага са взимани мерки за отстраняването
им.
Извършвано е периодично поддържане и мелиоративни дейности по
полските пътища, както и поддържка, почистване и изграждане на полски
вади и канали за напояване, на градските вади за напояване, на автоматичните
поливни системи в гр. Банско и с. Места.
Извършвана е ежедневна поддръжка и почистване на всички тревни
площи, тротоари и площадни пространства в община Банско.
През 2021 г. продължи мониторингът на находище на минерални води
Добринище. За тази цел се извършват сезонни измервания на находището,
които оценяват качествените характеристики на находището за установяване на
негативни процеси, прогнозиране на тяхното развитие и ограничаване на
вредните последствия. Извършени бяха редица проверки с цел установяване на
незаконно ползване на минералните води.
ПРИОРИТЕТ 7: ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО И ЕФЕКТИВНОСТТА НА
АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
В стремежа си за повишаване качеството на административното
обслужване на гражданите и бизнеса, в съответствие с добрите управленски
практики и стандарти на ЕС, през 2021г. се работи целенасочено по
автоматизацията на процеса на предоставяне на услуги чрез ефикасното
използване

на

автоматизираната

деловодна

система

на

общинската

администрация. С цел постигане на високо качество на административното
обслужване на потребителите – граждани и юридически лица, отдела АО
предоставя всички извършвани от администрацията административни услуги
като електронни, с ниво на развитие 3 и 4. Администрацията ни се присъедини
към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни
[23]
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административни услуги, както и заплащане на глоби по електронен път чрез
„Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни
административни услуги”, в това число и достъп до централния виртуален
ПОС терминал през Единната входна точка за електронни разклащания в
държавната и местната администрация.
За оптимизиране на работата са разработени „Вътрешни правила за
организация и дейността на учрежденския архив”, „Вътрешни правила за
нотариални удостоверявания в община Банско” и „Вътрешни правила за реда
на издаване, подновяване и прекратяване на КЕП”.
За проведените през 2021 г. избори за НС и ПВР/НС бяха внедрени
допълнително шест броя електронни услуги. След приключване на изборите
услугите са деактивирани. Актуална информация за изборите е публикувана в
отделен модул ( https://izbori.acstre.com/bansko/).
Редовно се актуализират всички нормативни документи, приложими за
администрацията на Община Банско. Служителите от администрацията участват
в различни видове обучения и подобряват своите знания и квалификация.
Изводи относно изпълнение на Програмата за управление на община Банско
за мандат 2019 – 2023 година
След прегледа на постигнатия напредък през 2021 г. по изпълнението на
целите и приоритетите на Програмата за управление на Община Банско за
настоящия мандат се налагат следните изводи:


Продължава работата на местната власт в условията на здравна,

политическа и икономическа криза;


За изпълнение на Програмата са положени целенасочени усилия от

целия екип на Общинска Администрация Банско;


Финансовият ресурс, осигуряван за реализацията на програмата, е със

сравнително стабилизиране по отношение на собствените приходи на общината
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и със силно намалени размери на външното финансиране. Отново силно
ограничени са възможностите за кандидатстване с проектни предложения на
община Банско пред донорски програми в национален и европейски мащаб.
Оперативните програми за новия програмен период 2021-2027 г. не са отворили
схеми за финансиране на общински проекти;


Най-големи усилия са насочени в развитие на туристическата

дестинация Банско и в прилагането и използването на възможности за
разнообразяване на туристическия продукт. Пандемичната ситуация постави
бранша в изключително тежки условия и с оглед на факта, че туризмът е
основен фактор за повишаване на икономическия растеж в региона,
трудностите се усещат осезаемо. Въпреки затрудненията Община Банско и през
2021 г. продължи с последователната си политика за изграждане на имидж на
Банско като уникално място за развитие на целогодишен туризъм;


Най-видим ефект и въздействие на Програмата в общината през 2021

г. се наблюдава при инвестициите в базова инфраструктура, които от своя
страна са основа за привличане не само на туристи, но и на инвеститори в
общината. Рехабилитирани са улици в градовете Банско и Добринище,
благодарение на предварително осигурени целеви средства от държавния
бюджет. Модернизира се непрекъснато

екологичната инфраструктура.

Реализирани са значителен брой дейности за подобряване условията на живот и
естетизация на средата в населените места;


Много добри резултати са постигнати в изпълнението на мерки и

инициативи за подобряване на

публичните

услуги

–

достъпа

до

образование, социални услуги, културни и спортни дейности. Значителни са
усилията по намаляване безработицата и стабилизиране и нарастване на
заетостта в общината, чрез включване в различни програми;


Подобрява се качеството на административните услуги, както и се

увеличава използването на електронни онлайн услуги от бизнеса и гражданите;


Продължава

търсенето на нови възможности за финансиране на
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проекти на общината и подобряване на условията за включване на местни
организации при разработването и изпълнението на проекти;


Полагат се целенасочени усилия за подобряване на партньорството

между община, бизнес и всички заинтересовани лица. Съвместните действия
ще дадат реален и устойчив резултат за подобряването на качеството на живот
и привлекателността на населените места в общината; запазване имиджа на
Община Банско и подобряване на социалните и икономическите показатели в
качеството на живот на нейните граждани;


Напредъкът при реализиране на основните цели и приоритети на

Програмата през 2021 г. е добър. Все още част от мерките не са изпълнени или
са частично изпълнени и затова търсенето на потенциал и ресурси за тяхната
реализация е задължително;


Приоритетът - запазване здравето на гражданите на Община Банско,

остава водещ във всички наши действия.

Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Работата по изпълнение на приоритетите и целите, заложени в
Управленската

програма,

продължава.

Продължаваме

да

работим

за

повишаване качеството на живот на жителите на община Банско чрез
изграждане на нова съвременна инфраструктура и подобряване на средата за
живеене, създаване на благоприятни условия за развитие на различните
инициативи и бизнес средата. Продължаваме да работим за подобряване
условията за предоставяне на образование на нашите деца и разширяване и
подобряване обхвата на социални услуги.
Изразявам благодарност на всички, които по един или друг начин,
допринесоха за процеса на израстване на местното самоуправление.
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Програма за управление на Община Банско 2019-2023 г.
Годишен отчет за изпълнението през 2021 г.

Ще завърша, както и при миналогодишния си отчет, с народната мъдрост
„Сговорна дружина, планина повдига”. Ще успеем, ако сме заедно! Нужно ни е
повече от всякога!

Иван Кадев
Кмет на Община Банско
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