Ето къде вложихме

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...
Електронни услуги

За мен е изключителна чест
да ръководя тази община!
Благодаря Ви!

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;

Уважаеми данъкоплатци,
През изминалата 2018 година в Община
Банско от данъци са постъпили 6 489 974 лв.
Това са вашите пари. Искам да знаете как ги
управляваме, в какво са вложени и как с тях
сме повишили качеството на живот в
общината.
В разпределението на средствата следваме
обявените от нас управленски приоритети, а
именно:

Може да заплатите данъчните си задължения по следните начини:
• На каса на отдел Приходи 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;
• Чрез системата Изипей.

В община Банско се стремим към въвеждане на максимален брой електронни услуги още една гаранция за прозрачността на управлението, с която се гордеем.
Ще се радваме, ако използвате разработените възможности. Така ни помагате и
по пътя към намаляване на хартиения оборот.
• Можете да заявите голяма част от услугите /над 80 на брой/ по електронен път на
интернет страницата на община Банско www.bansko.bg/Е-УСЛУГИ и чрез сайта на
Държавна агенция електронно управление www.eforms.egov.bg /за част от услугите/
• Можете да проследите движението на преписката си на сайта на община Банско
www.bansko.bg/E-ОБЩИНА/Виртуално деловодство
• Можете да проверите данъчните си задължения на сайта на община Банско
www.bansko.bg/ E-ОБЩИНА/Проверка и плащане на данъчни задължения

Да направим заедно още
подкрепа на природата!

една

стъпка

в

Бихме ви дали нужната информация:
• На телефони: 0749/88638; 0749/88639, 0749/88640 и 0877878049;
• Чрез уеб сайта на общината: www.bansko.bg, както и
• В сградата на Общинска администрация – Банско,
ет.1 /партерен етаж/, ст.102 и на касата на отдел „Приходи”;

ПАРИТЕ ОТ

ДАНЪЦИТЕ ВИ,
събрани през 2018:

инфраструктура и градска среда

Подобряване на инфраструктурата и градската среда, в това число
обновяване на сградния фонд на училища и културни институции

здраве и социални дейности

Отговорност към следващото поколение помощ за семейства с
репродуктивни проблеми, поддържане на ниски такси в детските градини и
яслите, модернизиране на учебните процеси, предоставяне на условия за
спорт и социални дейности

култура и фестивали

Грижа за възрастните и социално слабите - предоставяне на топъл обяд,
възможности за активен социален живот, допълнителни социални услуги
Осъзнаваме и стриктно спазваме ангажимента си да поддържаме обществения ред и
сигурността в общината, в който всички живеем и посрещаме стотици хиляди гости
целогодишно. Както и да съхраним културните ценности и автентичността на
уникалния ни град, докато едновременно с това го превръщаме във фестивалната
столица на Балканите.

И не забравяйте, ние работим за вас от 7:30 ч. – 18:00 ч.
от понеделник до петък и сме готови да откликнем и
отговорим на всички въпроси, защото вие сте значими за нас!

Всяка година надграждаме резултатите от предходната. А вече постигнатите
използваме като стъпало към бъдещ растеж.
Стараем се да подобряваме работата на администрацията.
Вярваме, че Банско е и ще става все по-привлекателна европейска туристическа
дестинация.
Уверявам ви, че преди всичко желаем да работим така, че Банско да бъде завинаги
градът, в който вие виждате своето бъдеще и това на децата си!

Ние сме тук, за да Ви служим!

Ваш,
Георги Икономов,
Кмет на община Банско
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спорт

Инфраструктура и градска среда

Култура и фестивали

Спорт

Туризъм и маркетинг

3 685 478 лв.
строителство,
проектиране,
озеленяване,
осветление

753 512 лв.
фестивали,
културни
мероприятия,
подпомагане на
религиозни храмове,
музеи и читалища

875 475 лв.

Образование

участия в международни и
национални туристически
борси и изложения

70 328 лв.

Здраве и социални дейности
подпомагане на
училища,
детски градини,
ясли

486 088 лв.
362 866 лв.

подкрепа за социален патронаж,
социални жилища, издръжка на
социално предприятие и пенсионерски
клубове, грижа за деца със специални
образователни потребности

Сигурност

Обредни дейности

213 302 лв.

42 926 лв.

