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I.

ВЪВЕДЕНИЕ

К

ултурата е елемент от цялостната политика на Община Банско за
осигуряване на устойчиво развитие, утвърждаване и подобряване
качеството на живот на гражданите, реализирана като част от
националната културна политика в условията на европейска интеграция, при
запазване на българската идентичност.
Културата е обществено благо, което изисква сериозно и отговорно отношение,
доколкото е израз на ценностната система на обществото и неговата способност за
идентифициране в рамките на съществуващото многообразие. Това е и причината да
се обсъждат толкова обстойно и задълбочено темите за национална, регионална и
местна идентичност и европейското културно пространство като „място за срещи‖ на
различни култури, които трябва да изградят в процес на диалог обща европейска
идентичност върху основата на общо споделени ценности. В тази перспектива
отстояването на местната културна идентичност предполага осъществяването на
политики и програми, които насърчават творчеството и иновациите, защитават
авторските и сродните им права, осигурявайки достъп до създадените и/или
наследени от миналото културни постижения.
Автентичната позиция на България спрямо останалите държави-членки на ЕС
изисква да се постави точния „размер‖ на творческите усилия в сектора на културата,
за да се прецени кои нейни сегменти могат да се превърнат и/или развиват като
индустрия в рамките на програмния период, без да се оспорва техния потенциал и
принос за общественото развитие. Тази позиция не е в конфликт с желанието
творчеството и иновациите да стоят в основата на една бъдеща икономика на
знанието, при положение, че се отчитат националните и местните особености. В
Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „ЕВРОПА 2020‖ е
посочено, че „целите са представителни, т. е. не са изчерпателни‖ и отразяват общ
поглед за желаното състояние на Европейския съюз през 2020 г. и не предполага общ
подход от типа „един размер, подходящ за всички‖.
Понятието културно наследство е съставно на понятието култура. Най-общо
разгледана, културата включва културното наследство, съвременните изкуства и
културни индустрии.
Културното наследство има първостепенна роля за съхраняването и развитието на
националната ни култура. То е в основата на нашата културна идентичност.
Дейностите по опазване на културното наследство реализират националната
политика в една сфера, която е приоритетна за Европейския съюз. Тази политика е
част от глобалната доктрина за устойчиво развитие и се основава на три принципа –
икономическо развитие, социално равновесие и опазване на околната среда, в т. ч. И
културното наследство. Необходимо е качествено развитие на националната система
на опазване на културното наследство, насочено към разгръщане на културната
инфраструктура и ресурсите, което да доведе до повишаване на потреблението на
културни ценности, услуги и продукти и да повлияе положително на жизнения
стандарт на населението..
С приетата през 2003 година Конвенция на ЮНЕСКО за опазване на
нематериалното културно наследство за първи път в света бе поставен сериозен акцент
върху перспективата да бъдат съхраняване не сам материални културни паметници, а
и човекът-носител на традиционни знания и умения, въз основа от практикуването на
които се раждат културни феномени. Този документ изразява идеята, че културните
явления, които нямат материален характер са силно застрашени от изчезване поради
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съвременните процеси на глобализация, което поражда необходимостта от
създаването на специални условия за предаването на тези традиционни знания и
умения на следващите поколения. Още преди ратифицирането на Конвенцията на
ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство (2006 г.) и след това от
страна на държавата бяха предприети поредица от мерки в тази област с ясното
съзнание за ролята на нематериалното културно наследство за националната
идентичност, междукултурния диалог и устойчиво развитие, което дава възможности
за преосмисляне на националната, регионалната и местната политика.
С приетите изменения в Закона за културното наследство се обезпечиха
поредица от действия по отношение на териториално-устройствената защита на
недвижимите ценности, като вниманието се акцентира върху контрола на процесите
по консервацията, реставрацията и концесионирането им, както и върху контрола за
спазване на изискванията на издадените въз основа на него актове за извършване на
теренни и подводни археологически проучвания. Особено важно е да се повиши
ролята на областните и общинските администрации при опазването на недвижимите
културни ценности чрез усъвършенстване на плановите инструменти. Същевременно
е необходимо усъвършенстване на управлението на недвижимите културни ценности
на местно ниво, в съответствие с европейските модели на управление, чрез създаване
на специализирани служби в общинските администрации.
Широкия хронологически, културно-исторически и художествен диапазон на
ценностите, които принадлежат към българското движимо културно наследство
определят позициите и приноса му в дефинирането и утвърждаването на
националната идентичност и мястото й в европейското и световното културно
пространство. Музеят в „автопортрет‖ на времето и обществото, в което функционира,
изграждайки новата им ценностна система. През периода на преход музеите,
опазването и социализирането на културното наследство в значителна степен останаха
встрани не само от обществените промени в България, но и от съвременните
тенденции в европейски и световен мащаб. Изоставането безусловно водеше до криза
и причините за нея едва ли могат да се изчерпят единствено с промените в
инфраструктурата на сектора, моделите на финансиране или с непромененото до 2009
г. законодателство. Всичко това лиши музеите от ясна визия за мисията им във
взаимодействието движимо културно наследство – общество.
Общинската политика в областта на опазване и представяне на културното
наследство се формира в съответствие със стратегическите национални и регионални
планови инструменти и във връзка с необходимостта от реализацията на конкретни
системни
дейности
по
издирването,
изучаването,
идентификацията,
документирането, регистрацията, консервацията, реставрацията и социализирането
на културното наследство.
В тази връзка настоящата Стратегия има за цел закрилата на културното
наследство като система от мерки за осигуряване опазването му в интерес на
обществото.
Стратегията е в унисон с целите на Закона за културното наследство - в аспект да
конкретизира и открои местната специфика на условията за изучаване, съхранение,
опазване, закрила и представяне на културното наследство, устойчиво развитие на
политиката по опазването му и да гарантира равен достъп на гражданите до
културните ценности при спазване на принципите по чл. 3, ал. 1 от ЗКН:
Равнопоставеност на различните
осъществяване на неговата закрила;

видове

културно

наследство
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Децентрализация на управлението и финансирането на дейностите по
опазване на културното наследство;
Публичност и прозрачност при управлението на дейностите по опазване на
културното наследство.
Идеята е да се положат максимални усилия за да се запази за поколенията
културното наследство на Банско и съставните населени места, да бъде развивано,
управлявано и експонирано така, че то да помага за патриотичното и естетическото
възпитание на подрастващите, за издигане на културния имидж на Община Банско и
превръщането й в привлекателна в културно-исторически аспект туристическа
дестинация за български и чуждестранни туристи.
Настоящият документ има за цел да запази и модернизира утвърдената културна
инфраструктура, като същевременно се обогатява и обновява културния живот в
Община Банско чрез развитие на собствен специфичен модел за реализиране на
културната политика като част от националната културна стратегия, на основата на
разпределяне на отговорностите за културното наследство между държавата,
общината и гражданското общество.
Стратегията е изградена върху актуалното състояние на културата в Община
Банско, като се отчита необходимостта от промяна с оглед на съвременните
предизвикателства. Документа има характера на стратегическа рамка, която
идентифицира актуалните проблеми в областта на културата, за да предложи чрез
стратегическо планиране възможности за развитие във времевия хоризонт на 2020 г.
Стратегията е координирана с основните принципи, които са залегнали в
следните стратегически документи:
Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012 - 2022
Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012 – 2022 г.
е основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика
за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за
преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия/неравенства
в контекста на Стратегията ―Европа 2020‖ и ―България 2020‖. В нея Община Банско е
включена във второстепенна ос за урбанистично развитие, но се отчитат огромните
ресурси на общината в областта на материалното културно наследство и културния
живот на региона.
Национална концепция за пространствено развитие
Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г. е
средносрочен стратегически документ, който дава насоките за устройство, управление
и опазване на националната територия и акватория и създава предпоставки за
пространствено ориентиране и координиране на секторните политики. Заедно с
Националната стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г. тя е основен документ в
най-новото ни законодателство и дългоочакван инструмент за интегрирано
планиране и устойчиво пространствено, икономическо и социално развитие. Това е
особено важен документ за развитието на туризма поради факта, че третира туризма
предимно в аспекта на неговото териториално развитие и насочване. В него се
посочва: Много често културното наследство се разглежда като „генератор на
туристическа инфраструктура, която от своя страна генерира процеси и дейности в
населените места‖. Затова освен интегрирания подход при управлението на
културното наследство, трябва да се изследват и възможните клъстери, в които може да
участват разнообразните културни ценности. Банско се явява част от клъстер "Ски
туризъм", който се развива паралелно с културните активи на общината.
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Регионален план за развитие на Югозападен район (ниво 2)
Регионалният план за развитие (РПР) на Югозападния район (ЮЗР) за периода
2014 – 2020 г. определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано
регионално и местно развитие на територията на района, отчитайки специфичните
му характеристики. В него ясно е формулирана стратегическата цел – Устойчив
икономически растеж чрез конкурентоспособност, инвестиционна атрактивност,
подобрена жизнена среда и укрепен човешки ресурс при съхранено природно и
културно наследство‖, Приоритет І. Повишаване конкурентоспособността на
регионалната икономика, Специфична цел І.4: Оползотворяване на местния
туристически потенциал. С тази визия се съобразява и настоящата Стратегия, особено
при формулирането на стратегическите цели, засягащи конкурентоспособността на
Банско в туризма, както и атрактивността на Общината да привлече инвестиции в
туризма, като в същото време запази своето природно и културно наследство.
Областна стратегия за развитие на област Благоевград 2014 – 2020 г.
В разработената през 2012 г. Областна стратегия за развитието на област
Благоевград през периода 2014 - 2020 г, туризмът е един от най-главните приоритети за
област Благоевград в програмния период. Стратегическа цел 3 е: "Развитие на туризма,
като стратегически отрасъл за областта, при използване на наличните природни,
културни, исторически и други ресурси", Мярка 3.4. „Създаване и развитие на
интегрирани туристически продукти‖, т. 7. „Археологически разкопки, реставрации,
реконструкции и социализиране на паметници на културата или други ценни обекти”; т. 8.
„Реализиране на познавателни кампании за общото наследство на региона”.
Общински план за развитие на Община Банско 2014 - 2020 г.
В проекта за Общинския план за развитие на Община Банско на туризма се
отделя приоритетно място. Подчертават се ресурсите на общината, както и
възможностите тя да се превърне в център на многопрофилен туристически център на
Пиринския район и клъстер за развитието на туризма.
Приоритет 1.2. ―Запазване и доразвиване на водещите позиции на общината като
национален туристически център", Специфична цел 1.2.3. “Стимулирано насочване на
инвестиции в развитие и промоциране на алтернативни форми на зимния туризъм, базирани
на културно-историческото наследство и на уникални природни дадености на общината”.
Съвместен план за управление на културните забележителности на общините Банско и
Виница
Стратегически планов документ по Проект 2007CB16IPO007-2009-61 ―Изграждане на
трансгранично културно сътрудничество‖ (по ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И БИВША ЮГОСЛАВСКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ по ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА
ПОМОЩ, Бюджетна линия № 2007CB16IPO007-2009-1), Мярка 7 по стратегическа цел 1
(М7СЦ1): „Изготвяне на план за проучване и развитие на непроучените до настоящия
момент археологически обекти в Община Банско, които са в Археоложката карта на България
(АКБ) и разработване и приемане на „Стратегия за опазване на културното наследство на
територията на Община Банско”, в която се залага задача за възлагане и изработване на
релевантен План за поетапно проучване на всички археологически обекти в АКБ;
възлагане, разработване и приемане от Общински съвет – гр. Банско на Стратегия за
опазване на културното наследство на територията на Община Банско по смисъла на
чл. 17 от Закона за културното наследство.
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Бъдещето на културата предполага развитието на нови форми и политики,
мислени като области на репрезентация, които променят актуалните към момента.
Постигането на подобно състояние на културата изисква значими инициативи като
опазването и насърчаването на културното многообразие, творческата мобилност и
защитата на интелектуалната собственост в областта на културата, създаване на
условия за развитие на културните и творческите индустрии, съвременните форми на
културно изразяване и качествено образование в областта на културата.
Обхват и съдържание на понятието (областта) „култура”

ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА

АУДИОВИЗИЯ/МУЛТИМЕДИЯ

КНИГИ, ЧЕТЕНЕ, БИБЛИОТЕКИ

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

Изобразителни изкуства;
Дизайн;
(Художествена) фотография;
Архитектура;
Пленери (биенале на изкуствата).
Театър;
Музика;
Танц;
Театрални, музикални и танцови фестивали.
Филмова индустрия;
Телевизия;
Радио;
Мултимедия;
Филмови фестивали.
Научна (изследователска) литература;
Художествена литература;
Популярна и развлекателна литература;
Фестивали на книгата;
Популяризиране на четенето;
Библиотеки.
Нематериално културно наследство;
Материално културно наследство –
недвижимо и движимо;
Фестивали на наследствата (антично
наследство, фолклорни фестивали,
традиционни занаяти и бит).
Професионално образование в областта на
културата;
Неформално образование (любителски
форми);
Продължаващо обучение (обучение през
целия живот).

1. Правно-нормативен контекст
Съгласно Закона за културното наследство (ЗКН – 2009 г., с изм.), културното
наследство обхваща нематериалното и материалното недвижимо и движимо
наследство като съвкупност от културни ценности, които са носители на историческа
памет, национална идентичност и имат научна или културна стойност (чл. 2, ал. 1).
Обектите на културното наследство са определени в чл. 6 от ЗКН.
Недвижимо културно наследство са културни ценности, които са трайно закрепени
към земята, включително под водата, както и прилежащата им среда (чл. 9).
Движимо културно наследство са всички останали културни ценности (чл. 10).
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Културна ценност е нематериално или материално свидетелство за човешко
присъствие и дейност, природна даденост или феномен, което е от значение за
индивида, общността или обществото и има научна или културна стойност (чл. 7, ал.
1).
Опазването на културното наследство е системен процес на издирване, изучаване,
идентификация, документиране, регистрация, консервация, реставрация и адаптация
(чл. 8, ал. 1).
Закрилата на културното наследство е система от мерки за осигуряване опазването
му в интерес на обществото (чл. 8, ал. 2).
Националната система по опазване на културното наследство включва държавните и
общинските органи за управление и контрол на дейностите по опазване на
културното наследство, музеите, културните организации по смисъла на Закона за
закрила и развитие на културата, както и Светия синод на Българската православна
църква и централните ръководства на другите регистрирани вероизповедания. Тези
органи и организации осъществяват дейността си в сътрудничество с Българската
академия на науките, висшите училища, творчески съюзи, професионални сдружения
и други неправителствени организации (чл. 11, ал. 1 и 2).
Тези органи и организации осъществяват дейностите в съответствие с целите на
ЗКН и национална стратегия за развитието на културата.
Държавната политика по опазване на културното наследство се провежда от
министъра на културата във взаимодействие със съответните компетентни държавни и
общински органи, Светия синод на Българската православна църква и централните
ръководства на другите регистрирани вероизповедания, и гражданското общество (чл.
4).
Стратегическите цели за управление и опазване на културното наследство се
включват в стратегията по чл. 2а от Закона за закрила и развитие на културата след
широко обществено обсъждане с участието на заинтересовани научни и културни
организации, юридически лица с нестопанска цел и регистрирани вероизповедания
(чл. 12, ал. 2).
Законът за закрила и развитие на културата (ЗЗРК – 1999 г., с изм.) - определя
основните принципи и приоритети на националната културна политика, културните
организации и органите за закрила на културата, на нейната национална идентичност
и начините за подпомагане и финансиране на културната дейност и творци.
Сред основните принципи на националната културна политика съобразно чл. 2, т. 4
от ЗЗРК е ―опазване и обогатяване на културно-историческото наследство,
съхраняване на българския книжовен език, традиции и обичаи‖.
По силата на чл. 2а, ал. 1 от ЗЗРК, Министерският съвет по предложение на
министъра на културата приема Национална стратегия за развитието на културата.
Национална стратегия за развитието на културата съдържа и стратегически цели
за управление и опазване на културното наследство по смисъла на чл. 12, ал. 2 от
Закона за културното наследство (чл. 2а, ал. 2 от ЗЗРК).
Визираната Национална стратегия към настоящия момент е в процес на
разработване и приемане.
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2. Банско в културно-исторически контекст
Община Банско (492 146 дка) се намира в Югозападна България и заема найкрасивата част на Пирин планина, северната половина на живописния
Моминоклисурски пролом на река Места, незначителни площи от Западните Родопи
и Разложката котловина. На тази територия са разположени град Банско и още 7
населени места: град Добринище, село Обидим, село Кремен, село Гостун, село Места,
село Филипово и село Осеново.
Познаваме1 Банско като едно от най-красивите селища не само в Разложката
котловина. Обиколено от величествените Пирин, Рила и Родопи, тази красива
природа създава чувство за възвишеност и вечност, поражда енергия и стремеж към
велики дела. Тук намират убежище и относителна свобода по-волни люде, избрали поотдалечени от пътищата местности, за да изградят своите поселища, които, както е
признато стават люлката на националното възраждане. За съжаление не разполагаме с
точни исторически сведения как и по кое време е възникнало селището Банско,
наричано в най-старото време Банцко. Съществуват предания и легенди, които не
дават задоволителен отговор. Бихме могли да се доверим на задълбочените
изследвания в тази насока на двамата братя Димитър и Константин Молерови. В
техния труд „Народописни материали” Молерови възприемат най-старото предание, че
в далечното минало в Разложката котловина потърсил спасение славянски бан заедно
със своите приближени, останал там и дал името на селището. Любопитно е да се
отбележи, че един от най-старите родове на Банско носи фамилното име Баанови.
Удълженото „аа‖ е характерно за по-бавния говор на банскалии. Съществено е и това,
че в песни на местното население се разказва за някой си бан, подвизавал се в старо
време в Разложкия край.
Банско е старо, древно селище. В околностите му са разкрити и продължават да
се разкриват старини от древността – проучените неотдавна археологически обекти са
две крепости, определени като тракийски, а от по-късно време са открити останки от
църква и некропол към нея, златни, сребърни, медни монети и други. Трябва да се
подчертае фактът, че съществуват съществени отлики между банскалии и другите
обитатели на селищата в Разлога. Характерно за банскалии е, че са съхранили своите
особености в бита, фолклора, носията, в говора.
Суровите условия и не особено плодородната почва не създават възможност да се
развие по-разнообразно и по-доходно земеделие или животновъдство. Затова главния
поминък на банскалии стават занаятите и търговията. Започнала някъде към втората
половина на XVII век, търговията се засилва и достига най-високо развитие през целия
XVIII век, а Банско – най-голямото си благосъстояние. Именно жителите на Банско
поемат пълния с риск и трудност живот на керванджии – превозвали с кервани за
Австрия, Саксония, Силезия суровините стоки памук, тютюн, кожи, афион и други,
произведени предимно в Беломорието.
С пословична предприемчивост и изключително трудолюбие банскалиите
керванджии изземват почти изцяло в свои ръце тази търговия. Благодарение на това
населението на Банско увеличава материалните си възможности и издига своя бит и
просветното си равнище в сравнение с околните и по-далечни български селища.
Будните и възприемчиви банскалии от онова време са тези, които най-рано се замогват
икономически и придобиват голямо самочувствие, което се изявява в значителни
народополезни дела.

1

Банско през възраждането - Събития и личности, Екатерина Бояджиева, 2009 г.
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Веднъж опознали свободния живот и благосъстоянието извън пределите на
османската империя, търговците и занаятчиите на Банско полагат усилия да подобрят
своя бит и започнали да строят нови, по-солидни и обширни къщи, оградени с дебели
каменни зидове. Докато в много от селищата в Разложката котловина къщите са
паянтови дървени с по една-две стаи, банскалии се отличават с масивния си, изцяло
каменен строеж. В тях винаги има едно или две скривалища в приземието. Затварят се
със солидно обковани порти с железни ключалки, в стените имат тесни отвори бойници за стрелба. Образец на оригинална стара банска къща е Хадживълчовата достъпът до нейните скривалища преминавал през вътрешни проходи, стълби и
отвори, защитени с двойни или тройни обковани капаци. Предава се по памет, че за
нейния градеж са били използвани планове, донесени от Виена. Характерно за найстарите къщи на Банско е пестеливото им външно оформление, без допълнителна
художествена украса или архитектурни детайли, но винаги с широки, просторни
чардаци.
Свидетелство за материалното благосъстояние на населението е Банско са и
изградената през 1730 г. гробищна църква „Света Богородица” и прочутият й с
резбарското си майсторство иконостас от орехово дърво. Подобна скъпа и изящна
резба може да се види само в Рилския манастир. Около 100 години по-късно в Банско
ще се издигне и централната трикорабна църква „Света Троица” с размери,
впечатляващи за времето си. Тя е още един ярък пример за родолюбие и свободен дух.
С тази църква банскалии с основание се гордеят до ден днешен.
Банско е истинска съкровищница на национални ценности, притежавайки
множество забележителни паметници на културата с оригинална архитектура и
висока художествена и историческа стойност. Известен като портата към
величествения Пирин и известен със своята неповторима възрожденска атмосфера и
богатото си културно-историческо наследство градът представлява една изключителна
туристическа атракция, което заедно с уникалната природа на Пирин, привлича
български и чужди туристи целогодишно. Градът има статут на уникално селище с
международно значение за стопанския туризъм от 1979 г.
Специфичната възрожденска атмосфера, богатото културно-историческо
наследство, съхраненият фолклор и занаяти, оригиналната кухня, множеството уютни
и спретнати малки частни хотелчета и механи в традиционен стил - всичко това в
съчетание с приказно красивата природа на Пирин и топлите минерални басейни на
съседно Добринище, превръща Банско в уникален туристически център, чийто
посетители през цялата година се увеличават.
Десетки потомци на старите майстори-занаятчии и днес носят славата на Банско
и района с изкусните си дърворезби, шарените черги, китеници и ресначи. Изящните
произведения на местните творци пленяват всеки, посетил етнографските експозиции.
Банско и района са едни от най-прекрасните кътчета на България и са свързани с
най-успешния туристически бизнес в света. Някои изследвания обаче показват, че в
този регион не се използва оптимално историческото и културното наследство.
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II. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО
БАНСКО

НАСЛЕДСТВО

В

ОБЩИНА

1. Общ обзор
Община Банско е с богата инфраструктура и значими традиции в областта на
културата. Действащата в страната нормативна уредба за опазване и управление на
културното наследство (ЗКН, ЗЗРК) в общината своевременно се допълва и уточнява с
разработването на организационни и планови документи за опазване, представяне и
управление на културното наследство. Културната инфраструктура териториално е
равномерно разгъната, като в съставните населени места се допълва от обществени
колекции (читалищни сбирки, художествено-изпълнителско изкуство, традиционни
обреди и обичаи, занаяти и др.). Част от сградния фонд на културните институти са
недвижими културни ценности.
Инфраструктурата на културата в община Банско е представена основно от
обекти за музейна и читалищна дейност. Отделните обекти, в които се осъществява
музейна дейност са обедини в една организационна структура – „Музеен комплекс –
Банско‖. Основно място в него заемат къщите – музеи (―Неофит Рилски‖, ―Никола
Вапцаров‖) и Градският исторически музей, включващ ―Веляновата къща‖ и
археологическият обект „Късноантичен комплекс за строителна керамика ( IV-VI в.)‖ в
местността „Свети Иван‖ край гр. Банско. Обекти за изложбена дейност и за
представяне на изобразителното изкуство са Постоянната иконна изложба (Метоха) и
Дома на изкуствата в гр. Банско. В гр. Добринище музейната дейност е свързана с
историко-етнографския музей „Иван Козарев‖. Музейните обекти разполагат с музеен
фонд, надхвърлящ 7000 експоната.
Комплексната културна дейност се развива в читалищата. В Регистъра на
читалищата в България са вписани 5 действащи читалища в община Банско. Такива са
читалище „Н. Вапцаров - 1894‖ (гр. Банско), читалище „Д. Благоев - 1925‖ (гр.
Добринище), читалище „Ив. Кюлев - 1996‖ (с. Места), читалище „Светлина - 2006‖(с.
Кремен) и читалище „Н. Вапцаров - 2010‖ (с. Филипово). В читалищата са развити
основно библиотечната, клубната дейност, различни видове школи (по музика,
езикови, по творчески дейности), както и различни форми на художествената
самодейност. С най-добра материална база е читалището в гр. Банско – то разполага с
около 4000 м2 разгърната застроена площ, 4 зали и 4 кабинета. Сградният фонд е в
добро състояние. С най-малка площ е читалището в с. Кремен – само 50 м2.
Общият брой2 на обектите на недвижимото културно наследство в общината
възлиза на 198, от които със статут на декларирани паметници на културата са 104, а
обявени са още 78. Основната част от недвижимото културно-историческото
наследство е концентрирано основно в гр. Банско и околностите му – 161 паметника.
Основната част от тях са паметници на архитектурно-строителното майсторство,
друга част са исторически паметници и трета част – археологически паметници.
По критерия ―значимост‖ с „национално значение” са 6 обекта, в т. ч. комплекс
„Къща на Неофит Рилски‖; Църква „Света Троица‖; Църква „Света Богородица‖
„Успение Богородично‖; Велянова къща в Банско); Родна къща на Никола Вапцаров в
Банско; лобно място на Иван Козарев (в землището на Добринище). С „местно
значение‖ - 33 обекта, в т. ч. 4 археологически, 10 исторически и 19 архитектурностроителни.

2

Общински план за развитие на Община Банско 2014 – 2020 г.
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Обособени под формата на “ансамбъл‖ са 39 обекта.
Високата концентрация на обекти на недвижимото културно наследство в
общинския център – гр. Банско се обяснява с историческото значение на града като
център на стопанските и обществените активности в региона. Между недвижимите
културни ценности в града доминират обектите на църковната и на жилищната
народна (вернакуларна) архитектура от периода на Българското Възраждане,
включително формираните от тях комплекси и улични ансамбли, като комплексите
„Къща на Неофит Рилски‖, комплекс църква „Св. Троица‖, архитектурно-исторически
ансамбъл (АИА) около църквата „Света Троица‖, архитектурен ансамбъл по ул.
„Пирин‖, архитектурен ансамбъл „Джиджевите къщи‖ и редица други ансамбли на
архитектурно-строителната банска школа.
С историко-познавателното и възпитателното си значение и с архитектурните и
художествените си достойнства се отличават обектите с религиозен характер – църкви,
манастири, параклиси и др. Не по-малко е и значението на обектите на
археологическото наследство, сред които се открояват Археологически комплекс в
местността "Св. Никола" (включващ останки от тракийска крепост, тракийски могили
и християнска базилика) и Кременска крепост „Момина кула‖ - средновековна
крепост над пролома на Места.
Като стимулатор за развитие на културния туризъм роля играе и
нематериалното културно наследство, свързано с местния музикален фолклор, с
кулинарните традиции, етнографията и др. Нарастващата популярност на някои
културни прояви, провеждани в гр. Банско под формата на фестивални мероприятия
дават основание да се очаква добро развитие и на културния туризъм.
Важен проблем на национално ниво е липсата на целеви средства за
съфинансиране в бюджетите на всички юридически лица в сферата на културното
наследство при участие в проекти. Културните институти не разполагат с
възможности и механизми да акумулират средства за различни проекти и дейности.
Липсата на финанси не позволява доброто опазване и представяне на обществените
колекции, а откупки на движими културни ценности от години не се извършват.
На фона на тези обстоятелства в политиките на общинските ръководства на
Община Банско през последните 8 години се отчита тенденция за оказване на
многостранна подкрепа и подпомагане на процесите по опазване на културноисторическото наследство. Тази подкрепа е обусловена от една страна от социалноикономическия просперитет на общината през последните десет години и от
осъзнаването на ролята на културно-историческото наследство за развитието на
туризма, от друга. Подкрепата се състои в надграждане на административния
капацитет на културните институти, обновяване на сградния фонд на културните
институти, финансова подкрепа в изследване, консервация и социализация на
археологически обекти, финансиране на разнородни програми и проекти от
общинския бюджет, оказване на техническа и експертна помощ при подготовка и
реализация на проекти, съфинансирани от ЕС и/или от държавния бюджет,
дофинансиране на дейности и др.
Необходимо е прилагането на дългосрочни и краткосрочни стратегически и
планови документи за дейности по издирване, съхранение, проучване и опазване на
културното наследство чрез приоритетно и целево финансиране. Гарантирани
инвестиции за обновяване и модернизиране на съществуващата културна
инфраструктура в съответствие с международните стандарти биха дали възможност за
преодоляване на слабите страни в контекста на Стратегията и отваряне към други
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сфери на обществено икономически живот, с които да взаимодействат и да се развиват
в условията и предизвикателствата на ХХІ век.
Възможно е осигуряване на приоритетно финансиране от държавата и общините
за въвеждане на превантивни мерки за опазване на културното наследство, както и
осигуряване на целево финансиране за развитие на материалната база, изграждане на
нови и модернизиране на съществуващите експозиции, зали и фондохранилища.
Увеличаването на инвестициите чрез осигуряване на целево финансиране за
дигитализиране на фондовете и за представянето на културното наследство ще
допринесе за по-активното му използване в търговски, туристически, рекламни и пр.
индустрии.
Развитието на публично-частното партньорство в областта на опазването и
социализирането на културното наследство ще подпомогне разработването на
механизми за намиране на алтернативни източници на финансиране.
Отлагането на решението на проблема с финансиране на културните институти
може да доведе до необратими последици за богатото културно наследство на
общината и региона. Липсата на критерии и показатели при определянето на
бюджета на институциите, съобразен с обема и спецификата на стопанисваните
сграден фонд и фонд от движими културни ценности и колекции, е предпоставка за
неефективно управление на наличните ресурси и акумулира дългове, които на
практика блокират основни дейности.
Липсата на политики за осигуряване на средства за консервационна и
реставрационна дейност, за осигуряване на подходящи условия за съхранение на
културни ценности води до влошаване на състоянието им и създава предпоставки за
тяхното унищожение.
Не на последно място недостигът на средства принуждава културните институти
да правят компромиси с качеството на културния продукт при реализиране на
инициативи, което неминуемо застрашава сигурността на културните ценности и
уронва престижа на институциите.
Човешкият ресурс в културните институти е специализиран в съответното
направление, с богат професионален опит. Щатната численост обаче в повечето
институти е на нивата на критичния минимум, което налага съответните специалисти
да изпълняват повече от една длъжност без това да влияе на заплащането и
същевременно влошава качеството на извършената работа. Поддържат се много
обекти с ограничен брой специалисти, което отнема от времето им, необходимо за
научна и друга специфична дейност. В това отношение се работи по-скоро
кампанийно, провокирано от предстоящи научни конференции, бележити
годишнини, създаване на нови експозиции и др. Заплащането в сферата е доста под
нивото на средната работна заплата за България. Липсват програми и финансиране за
повишаване на професионалната квалификация, профилирани обучения и
специализации.
Ниското заплащане, липсата на щат и перспективи за професионално развитие е
и причина за невъзможността за привличане на млади и утвърдени специалисти, при
отсъствие на професионална приемственост между поколенията.
Богатите фондове на културните институти предполагат разгръщане на
дейности и създаване на културни продукти в зависимост от спецификите и ресурсите
на общината и региона. С настоящия си кадрови ресурс по отношение на дейностите,
културните институти полагат значителни усилия за осигуряване на достъп и
популяризиране на културното наследство, за създаване на програми за различни
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видове публики, разработени съобразно принципите за атрактивно, интерактивно и в
определена степен иновативно представяне.
Липсата обаче на задълбочен обществен и медиен интерес към дейността на
институциите, както и невъзможността им за адекватно, активно и ефективно
сътрудничество с институти от страната и чужбина водят до известна изолация на
културното ни наследство от националното и глобалното научно и културно
информационно пространство.
Няма достатъчно условия и възможности за мобилност на колекциите и онлайн
достъп до културните ценности.
Липсата на достатъчна координация между различните институции,
ангажирани с опазване, изучаване, съхранение, стопанисване, представяне на
местното културно наследство (държавата и общините; МК, БАН, Светия синод на
БПЦ, други регистрирани вероизповедания и пр.) не спомага за ползотворното
взаимодействие по конкретните дейности на съответните институти.

2. Нематериално културно наследство
Банско е община с богато историческо наследство и културно разнообразие.
Тяхното опазване е съществено за съхраняването на националната идентичност на
населението, връзката му с територията и традиционната култура като съществена
част от неговото ежедневие.
Вече3 фиксиран като поселение в епохата на траките, с повече или по-малко
запазени материални следи от съществуването му по времето на Първата и Втората
български държави, съхранил, според редица извори, както и в народна памет,
българската си етническа самостойност – като идентичност и етническа
конфигурация, по времето на Османската империя, от около края на 17 век Банско
започва да отстоява свое своеобразно място в новите за времето си възрожденски
процеси. По това време в него се обособява прослойката на търговците, поддържащи
непрестанни контакти между земите на Южна Тракия и Централна Европа. Банско е
родното място на Паисий Хилендарски – родоначалника на новобългарската история.
В Банско е люлката на т. нар. „Банска художествена школа‖, а мъжкото пеене на
банскалии е известно не само в Разложката котловина, но и по цяло българско. В поново време братята Димитър и Костадин Молерови с публикувания от тях сборник с
фолклорни записи, утвърждават още веднъж заслужената слава на този важен
български културен център като пазител на традицията. По времето, по което братята
Молерови събират материалите за сборника, в Банско кипи дух на народна пробуда,
една от централните фигури на която е, учителят Ангел Балев, за който и до днес
банскалии не пропускат да споменат. Той организира местната младеж, издига се
особено ролята на читалището. По същото време друг вид център на живота в Банско
се оформя около чешити като поп Щерю, за когото и до днес се разказват весели
случки или своеобразно се концентрира в устно предаваните в Банско творения на
Герини.
Градът Банско е такава организация на културното, която почива на вътрешна
хетерогенност. Сам плод на диференциации, той е и техен непрекъснат пулсатор. Това
предоставя специфичен облик на манталитета – стимулира индивидуалистичното
начало, а в плана на социалния живот – възприемането на социалните роли. Мощното
присъствие на смеха, извеждан до факт от типологичен (специфичен) за Банско
порядък, работи много сериозно в полза на неговата „градска‖ аргументация и е
3

Банско – изследвания и материали, Македонски научен институт, Институт за фолклор – БАН, 1996 г.
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причина самите банскалии да гледат на „банския хумор‖ като отличителна черта на
селищната идентичност.
Във връзка с това са интересните наблюдения върху банската характерология на
В. Кънчов: „Жителите на Банско се отличават твърде много от другите македонци по
характера си и по обичаите си...”
В една забележителна епоха на Банско – „Златният век― се извършили истински
чудеса. Така в края на 18 и началото на 19 в. освен мощният икономически напредък строителство на черкви, забранено от турския закон, училища, оригинални по
архитектура ансамбли и къщи с широки чардаци и неподражаеми резбовани греди, в
Банско започва невиждан духовен подем, израз на вярата, будния дух, напредничавостта
и мъдростта на банскалии. Създаденото в духовен аспект се нарича „Крепост на ума и
таланта― и реди в градация видни имена (П. Хилендарски, Н. Рилски, М. Везьов, Л.
Герман, Л. Голев, Т. Вишанов и школа, Н. Вапцаров) и сътвореното от народния гений,
наречено АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР. Сам по себе си е конгломерат, ненадминат по
структура и уникално съдържание. Състои се от следните компоненти, взаимно свързани
и допълващи се:
Песен – уникална по своята същност, характеристики и изпълнение. Пее се
групово и отличава с диафония - един водич (водач – първи глас) и останалите – бордон.
Красотата й се придава от съзвучието между специфичния тембър и височина на
водича с равния групов тон, което автентичният певец е нарекъл „Водене и одене“.
Доминираща е бавната, тежка песен, разчупена във височините с богати мелизми,
изпълнявани от всеки водич както той индивидуално усеща. Според мелодиите
банските песни се делят на женски и мъжки. Женски се наричат, защото се пеят само
от жени. Те са най-много и най-оригинални. Интерес представляват песните на „ъцане”
и „тресене” (треперене). За съжаление днес това пеене го няма и голяма част от
мелодиите му са изчезнали. В тази посока са необходими действия по проучване на
записи и възстановяване на тази форма на женско пеене, както и създаване на школа с
цел неговото съхранение. Песента на Банско е огледало на нравите и дълбоката
философия на времето (описани добре от В. Кънчов – министър на културата през 1892
г.). Бързите песни са остроумни, закачливи, изпълняват се също акапелно като бавните,
като в по-старо време техният съпровод е бил с пищелка и гайда, а по-късно са включени
тамбурата и тарамбуката;
Носия (руба) - пъстра плетеница от усет, багри и естетика. Създавани от
изкусните ръце, сърце и умение на изисканата банскалийка, която в своята работна
стая задължително имала рудан, крусно и разбой (стан). Банската уметница е шила и
ткала битови костюми за всеки сезон и повод. В колекцията й преобладават европейски
платове, шамии и други елементи на женската, мъжка или детска носии. Проличава и
европейско влияние, претопено през призмата на банската майсторка;
Oбичаи, ритуали (aдет) и празници – палитра от автентични традиции за
отпразнуване на различните празници Джелю, Поливото, Попрелка, Повойница,
Плетеница, Божичь, Амкане, Нишане, Невестин леп, Главеж и т. н.; РИТУАЛИ,
ЛЕГЕНДИ, СКАЗКИ, ГАТАНКИ, БРОИЛКИ, ВРАЧУВАНКИ, ПСЕВДОНИМИ
(парамоне), ДЕТСКИ ИГРИ – всички богати по разнообразие и обем;
Кулинария и трапеза - своеобразна и неподражаема банска кухня, характерна с
типични ястия от хляба до десерта – погача, шупла, данчини баници, баница с ориз,
ялова баница, кукурини, бабичка, старец, посен и непосен джювеч, ушав, пилев ориз с
фного петружель, костурета с кажел и дропка, комбари с кажел, капама, чомлек,
пържена дропка или сменка с яйца и др.;
Хумор;
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Диалект;
Инструментал и Бански хорá;
Занаяти;
Свободен дух, книжнина и вяра.
Икономическата база през посочения период и връзката с европейски центрове и
Атон, създава условия и предпоставки за духовната надстройка, изграждаща колорита
на бита, нрава, дарованието, постиженията и смисъла на живота на банскалията,
останали до днес.
С особена важност в защитата на нематериалното културно наследство е
читалището „Никола Вапцаров‖ в град Банско. Читалище ―Никола Вапцаров - 1894― е
най-големият културен институт, който реализира културната идентичност на
община Банско. Една светиня, която пази стародавните традиции на своя град и около
тях надгражда нови и модерни културни практики. Място, осигуряващо достъп до
култура и информация, място, където всеки може да се развива като творец. През 2014
г. се навършиха 120 години от създаването му като продължава да пази съкровените
достояния на миналото и дава пример как да се откликва на съвременните
художествени предизвикателства.
През 1922 г. с оперетата „Цигани‖ от Пушкин, самодейци за първи път
представят това изкуство в родния си град. В тези години възторжения Ангел Балев
създава към читалището първия смесен хор за школувано пеене. Негова е заслугата да
зазвънти китаро-мандолинен оркестър, в който свири и бъдещия патрон на
читалището Никола Вапцаров. През 40-те години на 20 век самодейността набира нови
сили. Под диригентството на Любен Чучулайн се възстановява смесения хор, създава
се танцов състав с ръководител Георги Захов, действа естрадния състав на Валентин
Манов, Снежана Йопева води група по художествено слово.
В началото на 60-те се появява Банската мъжка група – България и светът чуват
самобитното двугласното пеене, извисяващо се до дивите върхове на Пирин и звучащо
само в Банско. От групата, известна като Мацуревата, се нарояват и други сходни
формирования, които съществуват и днес. Към читалището се раждат и женските и
младежките фолклорни групи. Като венец на народното творчество в Банско е
създадения Ансамбъл за автентичен фолклор, заявил възторжено присъствие през
юбилейната 2009 година – една мечта от уникална музика, танци, слово и цветове в
действителност.
Самодейците на Банско и останалите населени места – това са безкористните
войни, които даряват съгражданите си и гостите ни с достоянията на художествената
култура, подкрепят устрема за запазването на неповторимото и ценно наследство и
дават най-доброто от себе си за да ваят новото лице на стародавно Банско.
Работата на читалището е насочена в изпълнение на следните основни цели:
Да опазва културно-историческото наследство и националните традиции;
Да съдейства за развитие на културния туризъм в общината, чрез максимално
използване на културно-историческото наследство и местните традиции, да подпомага
дейността по издирване на фолклорното наследство, етнографията, краезнанието на
територията на общината;
Да работи за осигуряване на по-добра и съвременна образователна, културна,
социална информационна среда на населението;
Да създава възможности за личностна изява на младите хора;
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Да разшири съдържателния и социалния обхват на читалищната дейност за
привличане на по широк кръг от население;
Да поддържа активно партньорство с общинската администрация и
неправителствените организации, както и с други културни институти и бизнеса.
Културно – просветна дейност
С разнообразни по форма и съдържание форми на културно-просветната
дейност през 2013 година читалището отбеляза годишнини на бележити дати,
личности и събития, официални и професионални празници, празници от
християнския календар. Още в първия ден на годината оживява един празник,
останал във времето и продължен днес - Новогодишен кукерски карнавал, подготвен от
махалите участници с помощта на читалището. С различни форми се отбелязват
Бабинден, Деня на самодееца, Деня на жената, Цветница, Великден, Коледа. Честват се 3-ти
март - Национален празник на Република България, 24 май - Ден на славянската писменост,
на българската просвета и култура, 1-ви юни – Деня на детето, 2 юни – Ден на Ботев, Деня
на Банско - 5 октомври, 1-ви ноември - Ден на народните будители и др. официални
празници.
Организират се прояви по повод годишнини от обесването на Васил Левски,
Илинденско въстание, Кръстовден и др. Особен емоционален заряд носят срещите на
публиката с дейци и творци на културата. Читалището е ревностен пазител на
фолклорните традиции на Банско. Организирани бяха фолклорни концерти, събрали
в себе си красотата на банската песен, ритъма на хорото, колорита на банския хумор,
багрите на банската носия.
Всички културни прояви, организирани от читалището
изключителен интерес и се посещават от местни и гостите на града.

се

радват

на

Художественотворческа дейност
В читалището развиват своя талант и умения 350 деца и 250 възрастни. Всички
самодейни състави са основни участници в културни прояви от празничния
календар на читалището, както и този на община Банско. Банскалии и гости на града
познават и обичат самодейците на читалището. Чрез любителското творчество в
читалището се поддържа жив прекрасния бански фолклор, поддържа се жива връзката
между млади и стари. Характерното за Банско двугласно пеене е в основата на
изпълненията на мъжките групи с ръководители Георги Гюмов, Борис Хаджипопов,
Димитър Касапинов, женските певчески групи с ръководители Йорданка
Чорбаджийска, Йорданка Маркова и Надежда Хаджиласкова. Три групи деца,
обединени
в състав „Банска младост“ с ръководител иконом Георги Касапинов,
продължават традициите в банското пеене и свирене. Една своеобразна школа, която
подготвя и насочва децата за обучение в учебни заведения по изкуствата. Съставът за
народни танци с формации „Забавление“, „Веселие“ и „Пиринско настроение“ с
ръководител Десислава Баханова, оживява традициите в танца, школа за музикална и
танцова култура.
В читалището намират място и съвременни любителски формирования. В
четири групи хореографите Десислава Баханова и Райна Асева обучават жени и мъже
от различни възрасти по български народни танци. Така наречения фолк-фитнес.
През 2013 година бяха създадени две нови групи, в които се обучават банскалии и
гости на града ни. Така броя на изучаващите български народни танци е 120. Изискан
вкус, грация и хармония има в изпълненията на танцов клуб „Силвана денс― с
ръководител Силвана Ханджийска.
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През 2013 година към читалището започна своя организационен и творчески
живот състав за съвременни танци с хореограф Райна Асева. Още една възможност за
творчески избор на децата на Банско.
Детската школа по изкуствата в читалището - място, където децата правят своите
първи стъпки в изкуството при преподаватели - отлични професионалисти. Тук се
обучават 50 деца по пиано, акордеон, китара, тамбура, блок флейта и други
музикални инструменти. Доброто ниво на изпълнение и богатия репертоар дава
възможност на самодейните състави и изпълнители на читалището да участват във
фестивали, конкурси, турнири и събори и да печелят престижни награди и
приятели в страната и чужбина. В сравнение с предходни години през 2013 година
читалището, с финансовата подкрепа на община Банско осигури участие на всички
самодейни състави във национални и международни фестивали. През 2013 година
читалищни състави взеха участие в Международен турнир за спортни танци в НДК –
гр. София, фолклорен фестивал в к. к. Албена, Международен фестивал на изкуствата
„Розите на България― – к. к. Златни пясъци, фолклорен фестивал „Лазурни вълни―Гърция, конкурс за млади пианисти - гр. Пловдив, фолклорен фестивал „На армане с
тъпане―, фестивал „Танцов свят―, турнир по спортни танци - гр. Торино, Италия и др.
Читалище „Никола Вапцаров― е модерен културен център, с богата материалнотехническа база, отговаряща на всички съвременни изисквания. Като такъв помага в
организацията и дава сцена на големи културни събития, организирани от община
Банско като Международен джаз фестивал, Летни театрални празници „На публиката
с любов―, фолклорен фестивал „Между три планини―, Международен фестивал на
планинарското кино, фестивал на изкуствата „Утринна звезда―, изложения,
университети, конгреси и др. събития.
Допълнителната субсидия, осигурена от община Банско дава възможност за
провеждане на повече и качествени културни мероприятия, участия на самодейните
състави на читалището във фестивали и събори, закупуване на книги, носии и
реквизит на читалището, както и за поддръжка и отопление на сградата.
Библиотека при читалище „Никола Вапцаров - 1894”
Началото на библиотеката при читалище „Никола Вапцаров – 1894‖ гр. Банско е
поставено през 1894 г. с дарения на 200 тома литература. През годините тя е била
място, където будни банскалии са провеждали беседи и вечеринки, подготвяли са
театралните постановки на читалището и др.
Днес библиотечната колекция наброява 50 000 тома литература, разпределена в
различни отдели – обществено-политическа литература, естествени науки, история,
психология, география, математика, изкуство, художествена литература, детска
литература и др. На разположение са около 100 тома стари книги, от които с особена
ценност са следните:
Димитър и Костадин Молерови. Сборник за народни умотворения и народопис.
Народописни материали от Разложко, 1954 г.
Д. Г. Молеров. Стойна пострумка, 1907 г.
Д. Г. Молеров. Змейова невеста. Оперна идилия в три действия, 1923 г.
Д. Г. Молеров. Нов даскал. Комедия, 1923 г.
Д. Г. Молеров. Жална ми бабо, послушай!
Л. Шопов. Из живота и положението на българите във вилаетите, 1893 г.
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Константин Иречек. Княжество България. Повърхнина, природа, население,
духовна култура, управление и новейша история, Прев. Екатерина Каравелова, 1899 г.
Алекси поп Маринов. България. Повърхнина, народ и култура, 1931 г.
Едуард Бертран. Ръководство за отглеждане на пчели, 1920 г.
Йордан поп Георгиев. Неофит Бозвели като борец за църковната ни свобода, 1912 г.
Едуард Бризбар и Евгений Ню. Парижките бедни, 1893 г.
Д. Шишманов. От Паисий до Раковски. Статии по Българското Възраждане, 1943 г.
Николай Райнов. Вечното в нашата литература, 1941 г.
Петър Димитров. Лични спомени по изследването на печалните събития през
времето на българското въстание през 1876 година от цариградския американски
генерален консул Евгений Скайлер и по неговите заслуги към българския народ през
същата 1876 година, 1918 г.
В библиотечната колекция са включени книги както на български, така също и
на руски, английски, немски и френски езици. Читателите на библиотеката са от
различни социални групи - ученици, учители, студенти, пенсионери, специалисти и
др. Библиотеката е място, където се организират срещи с писатели, провеждат се
открити уроци, конкурси и поетични вечери, експонират се изложби на книги.
Комплектуването с нова литература е съобразено с учебните планове и
предпочитанията на читателите.
Библиотеката участва в проекти за обогатяване на своята колекция с книги и
оборудване с информационно-комуникационни технологии. Благодарение на
участието в програмата на фондация Бил и Мелинда Гейтс „Глобални библиотеки –
България‖ - „Българските библиотеки - място за достъп до информация и
комуникация за всеки, 2009 - 2013‖, библиотеката разшири вида на предлаганите
услуги – всеки желаещ може да ползва безплатен интернет, за да получи необходимата
информация. По програмата в момента библиотеката разполага с четири броя
компютъра в отдел за възрастни, два броя в детски отдел, един лаптоп и мултимедия.
Библиотеката се помещава в уютни и слънчеви зали и се състои от следните
отдели: Отдел за възрастни със самостоятелно обособени заемна за възрастни и
читалня; Детски отдел със заемна и читалня; Отдел комплектуване и обработка.
Библиотечната колекция наброява 51 177 тома литература. Благодарение на
осигурената от община Банско допълнителна субсидия през 2013 г. набавените
библиотечни документи са 452 тома – от тях чрез покупка 387 тома и чрез дарение 64
тома. Регистрираните читатели за годината са 835, от тях до 2014 г. са 326.
Посещенията в библиотеката са 7472 и са заети 14 958 тома библиотечни документи.
Потребителите ползвали услугите по програма „Глобални библиотеки‖ са 645, а
посещенията за ползване на компютрите 3 966. От броя на потребителите 213 са
преминали през индивидуално обучение по базови познания за работа с компютър и
работа с търсачки.
Услугите на библиотеката през 2013 г. са ползвали общо 1480 потребители при
11438 посещения.
За подобряване на работата, библиотекарите преминаха надграждащи обучения
по програма „Глобални библиотеки – България‖.
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3. Материално културно наследство
3.1.

Недвижимо културно наследство

Археологически обекти и места
От най-отдалечените времена на праисторията до наши дни, обитателите на това
което е днес територията на община разложката долина и поречието на р. Места, са
оставяли своите следи от култура, начин на живот и традиции. Откритите 78
археологически находища от различни исторически епохи са ярък доказателствен
материал за историята на земите на община Банско от неолита (Добринище), до наши
дни. По населени места, тези археологически находища се разпределят както следва:
гр. Банско са 32, гр. Добринище - 15, с. Обидим - 10, с. Кремен - 5, с. Гостун - 9, с.
Осеново - 3 и с. Филипово – 4.
Особено привлекателни като туристическа атракция и сравнително
леснодостъпни с възможност за включване в комбинирани турове са следните
археологически паметници:
Археологически комплекс „Свети Никола”
Местоположение: Археологическият обект „Св. Никола" се намира между Банско
и Добринище сред
иглолистна гора, на
стръмен
хълм
в
югоизточната част на
Националния парк
„Пирин‖, местността
„Св. Никола‖ на 4,5
км югоизточно от
Банско, в т. ч. 2,5 км
асфалтов път + 1,5 км
черен
път
и
велосипедна
алея
макадан + 500 м; при
изходен
пункт
Банско - 1,30 ч.
пешеходен тур; при
изходен
пункт
Добринище - 1 ч.
пешеходен
тур
(потенциал за експониране на обекта като елемент на културен маршрут).
Мястото е трайно обвързано с културата на обитаване и историческата памет на
региона, свързано е с местни легенди. Предвид спомена и популярността му на старо
християнско място, след разкопки върху останките от зидовете на раннохристиянска
базилика е изграден параклис, посещаван и честван със събор на храмовия празник.
Археологическият обект Св. Никола и параклисът са логичен завършек и
кулминация на популярен туристически маршрут - синтез на съхранена природа и
културно-историческо наследство.
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В даден исторически момент вследствие на вражеско нападение или случайно
селището
преживява
пожар. Разрушенията
от
пожара
са
възстановени, като са
преизползвани
добре
обработените камъни и
печени тухли върху
съществуващите стени
от предишния период,
но този път спойката е
от кал.
Във
всяко
от
помещенията
се
откриват
множество
питоси за съхранение
на
жито
и
други
хранителни
продукти,
които са поставени в
специално
издълбани
конусовидни
ями
в
материковата
скала
и
уплътнени с глина и пясък.
Проучвателите
правят
извод, че тези съдове явно
се намират в складовите
помещения
на
къщите
(мазетата) , а над тях са
разполагани жилищните.
Откритите
монети
из
целият
изследван
до
момента обект, обхващат
много дълъг период от IІІ XVIII в. сл. Хр. множеството накити, гривни, обици, пръстени и други бронзови
предмети. Източно от вътрешната крепостна стена бяха открити и две пещи за добив
на руда и обработването на метали. Разкритите до момента са 65 гроба, разположени
източно и северно от възстановената базилика. Монетният материал с най- голяма
точност датира съществуването на некропола (III - XVII в. сл. Хр.), който съвпада и с
живота на самото селище.
Степен на проученост на обекта: За първи
път обектът е описан при направените
археологически обходи на Община Банско през
периода 1987-1988 г. През 2003 г. са направени
спасителни разкопки, при които са разкрити
основи
на
раннохристиянска
църква
от
базиликален тип от края на IV - началото на V в.
сл. Хр. и прилежащия към нея некропол, от който
са проучени 28 гроба. След съгласуване с НИПК,
върху основите на старите каменни стени,
запазени на височина 0,40 - 0,60 м, е изграден
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храм-параклис.
Редовните археологически разкопки в местността „Св. Никола" започват от 2007
г. Към края на 2014 г. е реализирана консервация и реставрация на всички разкрити до
този момент каменни стени. Направена е каменна пътека за достъп на инвалиди,
туристическа пътека с парапети и указателни табели.
Данни от археологическото проучване: Цялото селище обхваща площ, която по
първоначални наблюдения обхваща 25-30 декара, много добре защитена от отвесни
склонове и скали, а където е необходимо са изградени и крепостни стени. Може да се
твърди, че е имало вътрешен укрепен град с площ от 5-6 декара от който са разкрити
част от крепостна стена с дебелина 1,20 м., която е изградена от много добре
обработени каменни блокове споени с хоросан със счукани керамични фрагменти и
североизточната стражева кула изградена по същият начин, която има квадратна
форма.
Антична крепост
Пирин, в границите на природния резерват „Юлен‖, местността „Юлен‖; 12 км
южно от Банско, в т. ч. 7 км асфалтов път до почивна станция в м. „Тодорова орница‖;
при изходен пункт Банско - 2,30 ч. по маркираната туристическа пътека за х.
„Демяница‖ с малко отклонение при Юленски мост.
Крепост от предримската епоха с приблизителни размери 100 м дължина (северюг) и 30-40 м ширина (изток-запад). Понастоящем има запазени останки от зид по
северната страна и оскъдни фрагменти от ръчно изработвани съдове.
Късноантична крепост Стана (Ситан) кале
Пирин, мест. „Калята‖; 5 км югозападно от Банско, в т. ч. 3 км асфалтов път + 1
км черен път + 1 км планинска пътека; при изходен пункт Банско: 1,30 - 2 ч. пешеходен
тур.
Средновековната крепост в м. „Калето‖ е архитектурно-строителен паметник от
Античността до Средновековието, регистрирана под № 011 в АКБ, 1993 г., ДВ. бр. 32,
1965 г. Известна е сред местното население като „Калята‖.
По стратегическото си значение крепостта „Ситан‖ е била една от най-големите
и най-важните по течението на р. Места. Според Византийския хронист Кедрин „Ситан‖ е била „забележителен град‖, което показва, че още от онова време е
представлявала многобройно военно селище.
По своето предназначение крепостта е охранявала Разложката котловина, но
същевременно е служила и за свързочен пункт с крепости от другата страна на Пирин
- Мелник, Свети врач (Сандански). Тя е била отправен пункт към Скаптопара
(Благоевград), Юндола и Никополис ад Нестум.
Крепостта е имала трапецовидна форма и заема платото над местността
„Пещерите‖ в подножието на Пирин, южно от Банско.
По големина тя е господствала над цялата котловина. Според измерванията на
инж. Борис Еринин (1964 г.) тя е с размери: дължина от изток – 140 м., запад – 170 м.,
север – 35 м. и юг - 5 м. вход.
На всеки ъгъл на дебелите каменни стени била изградена кула за наблюдение. В
централната част се възвишавала най-високата наблюдателница, над която се
развявало знаме. Откъм южната страна се образуват две успоредни стени, между които
личи дълбок ров, който е бил запълван с вода. Личат останки от вътрешните
крепостни стени. Срещат се разхвърляни късове от местен мраморизиран и варовиков
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камък, както и тухли с полепнал по тях хоросан. Вътрешните постройки са били
свързани с водопровод от глинени тръби, вкопани дълбоко в земята. Той е бил с
дължина около 5 километра. Бистрата и студена пиринска вода е прихваната от
намиращата се високо в планината местност „Чучурите‖.
В крепостта живеел владетелят със семейството си, както и семействата на
стражите и част от многобройния гарнизон. Поради продължителната служба на
воините било разрешено да встъпват в брак. Така около крепостта семейните войници
започнали да изграждат домове. С времето броят на крепостните жители се
увеличавал. Започнали да идват и заселници от околните села да търсят закрила и
препитание. Това били предимно скотовъдци и занаятчии.
Наблизо до крепостта витаят останки от затвор за провинени лица, за което
недвусмислено подсказва названието „Темнични кладенци‖. Археолози тук са се
натъкнали на някогашни римски капища, което недвусмислено подсказва, че
римляните дълго са живели в нея. В подножието й са откривани множество гробове (№
012 в АКБ), оформени с големи каменни плочи или тегули. Намерени са монети от
времето на Юстиниан І (527 – 565 г. сл. Хр.).
По време на турската инвазия местното население под ръководството на Бан
Банко самоотвержено се защищава, но след известно време многобройно
превъзхождащия по численост враг успява с предателство да сломи съпротивата на
смелите защитници на крепостта.
В съседство се намира могила известна като „Пончина могила‖(№ 028 в АКБ).
Късноантична и средновековна крепост Момина кула
Намира се в пиринската част на долината на р. Места, землище на с. Кремен; 25
км асфалтов път югоизточно от Банско.
Археологически паметник с национално значение, разположен в един от найтесните и живописни участъци на Момина клисура, южно от с. Места на площ от
около 500 кв. м. От запад крепостната стена е запазена на височина 8 м, откъдето е бил
и единственият вход за крепостта, в източният сектор съществуват останки от
правоъгълна кула с размери 5,40 м/6,20 м, на юг. Има и две скални образувания,
подобни на бойници и късове от домашна керамика, характерна за V-VI в. и XII-XIV в.
В скалите под крепостта има естествена пещера с няколко входа, галерии и зали с
останки, доказващи за наличието на праисторическо селище.
При специален интерес обект на полудневни излети в околностите на Банско с
водач-археолог могат да бъдат следните обекти:
Тракийска могила
Разложка котловина, м. „Лисича могила‖; 3,5 км североизточно от Банско, в т. ч.
1,5 км асфалтов път + 2 км черен път. При изходен пункт Банско: 1-1,30 ч. пешеходен
тур.
Най-голямата тракийска могила на територията на община Банско; до момента
не са правени археологически разкопки.
Късноантична работилница за строителна керамика
Разложка котловина, м. „Лисича могила‖; 3,5 км североизточно от Банско, в т. ч.
1,5 км асфалтов път + 2 км черен път. При изходен пункт Банско: 1-1,30 ч. пешеходен
тур
Останки от работилница за строителна керамика от периода IV-VI в.; запазени са
3 керамични пещи, като за на едната част е построена защитна сграда (намира се
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непосредствено до язовир „Кринец‖), а другите 2, открити в чашата на микроязовира
са пренесени и експонирани вътре.
Раннохристиянска и средновековна базилика с некропол
Разложка котловина, м. „Шипоцко‖; 2 км югозападно от Банско, в т. ч. 1 км

асфалтов път + 1 км черен път; при изходен пункт Банско: 40 мин. пешеходен тур.
В местността „Шипоцко‖ са проучени раннохристиянска базилика,
средновековна църква и некропол, обявени за паметник на културата от местно
значение, ДВ от 13. 07. 1974 г. Височината на зидовете и състоянието на сградите
позволява реконструкция и експониране. Археологическите паметници там бяха
регистрирани през 1989 г., когато започна и проучването им.
Първоначално там е съществувало тракийско селище и вероятно светилище.

Анализът на керамиката от периода предполага, че светилището е посещавано и от
богомолци от Родопите. През втората половина на ІV в. е построена раннохристиянска
еднокорабна базилика с параклис от север. Макар строителните традиции от
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предходния период да са запазени, базиликата е имала стъклени прозорци с вносни
витражи. Към края на VІ в. базиликата е опожарена, най-вероятно от славянските
нашествия, регистрирани и на други места в района. В северния й параклис е устроена
грънчарска работилница. През Х в. върху източната част на базиликата е построена
малка гробищна църква, която е обслужвала голям християнски некропол, легнал
върху рушевините на базиликата. Той е добре датиран до ХІІІ в. с монети и накити.
Проучените гробове са над 200, като голяма част от костните останки са предадени за
анализи в Института по морфология и антропология – БАН.
Откритите материали – накити, монети, железни артефакти, византийско стъкло
и керамика позволяват създаването на надеждна хронология на живота в „Шипоцко‖.
Обект „Свети Иван”
Намира се на 1 км югоизточно от Банско.
Разкрити са тракийско светилище от 5 в. пр. Хр. и раннохристиянска базилика от
4 – 6 в. сл. Хр., включени под № 016. В непосредствена близост (300 м) в източна посока
при изграждане на язовир бяха проведени спасителни археологически разкопки на
керамичен комплекс. Откритите 5 пещи от различен архитектурен тип са най –
големия център за строителна керамика, откриван до сега по нашите земи. Изградена
бе масивна сграда над най – голямата пещ, а останалите бяха пренесени и
преекспонирани в същата сграда, за да не ги залеят водите на язовира. В момента
покривната конструкция и дограмата е разбита от недобросъвестни граждани, а

подпочвените води проникват в сградата.
Необходимо е бързото възстановяване на повредите, както и изграждане на
дренажни съоръжения и предпазна ограда около обекта, за да бъде запазен от
похитители.
Имайки предвид, че местността се превърна в туристическа зона с множество
хотели и вили е наложително възстановяването на базиликата и керамичния комплекс,
които да се превърнат в предпочитани места за гостите на Банско.
Обект „Карагонско”
Местността „Каргонско‖ се намира на 4 км западно от Банско. Включва няколко
археологични обекта – антично селище, некропол и светилище (3 – 4 в.), обозначени в
АКБ под № 013, 014, 015. Необходимо е да се извършат спасителни археологически
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разкопки. Дълго време местността е използвана за полигон на поделението, а една част
е обработваема земеделска земя. Набезите на иманярите не са редки и случайни.
Проучванията не могат да бъдат приключени за един археологически сезон. Нужни са
минимум 3 години.
Следните археологически обекти са отчасти проучени и в различна степен
достъпни за включването им в туристически продукт:
Праисторическо селище (неолит);
Обитавана пещера под крепостта Момина кула;
Антично селище и некропол, раннохристиянска и средновековна църква "Св.
Марина" в мест. „Карагонско”;
Антично светилище в местността „Св. Варвара”;
Късноантична базилика в мест. „Св. Кирил и Методий”;
Късноантична базилика в мест. „Св. Атанас”;
Късносредновековна църква „Св. Георги”;
Средновековните църкви „Св. Текла”, „Св. пророк Илия”, параклисите край
старите търговски пътища – „Св. Св. Петър и Павел”, „Св. Катерина”, „Св. София”,
„Св. Сряда”, и оброците „Св. Димитър”, „Св. Влас”, „Св. Харалампий”, „Св. Ана и Св.
Яким”, „Св. Архангел”, средновековна църква в мест. „Драшан”;
Манастир „Св. Пантелей”;
Параклисите „Св. Троица”, „Св. Неделя” и „Св. Петка”.
Архитектура, монументална живопис и дърворезба
Уникалната архитектура, живопис и иконопис, както и типичната дърворезба от
епохата на възраждането в община Банско се разглеждат като богат ресурс за културен
туризъм. В град Банско има ясно оформено възрожденско ядро със запазени
множество жилищни и култови сгради - типични представители на оригиналната
Банска архитектура, някои от които са и ценни произведения на прочутата Банска
художествена школа.
Банска възрожденска архитектура
Това са над 130 сгради, представители на оригиналната строителна школа в
Разложкия край, чийто върхови достижения са създадени в гр. Банско. Днес в
старинния квартал на града могат да се видят образци от различните етапи в
развитието на Банската укрепена къща от средата на 18 в. до 60-те години на 19 в.
Оригинална строителна школа в Разложкия край, чийто върхови достижения са
създадени в гр. Банско.
Банската възрожденска къща е от типа на укрепените жилищни сгради и
притежава редица специфични особености, които я превръщат в архитектурно
явление. Тя е изцяло с масивен градеж, с едно или няколко скривалища, солидно
обковани врати, бойници и декоративно украсена фасада като се отличава с висок
жизнен стандарт на обитаване с няколко гостни стаи и огнище във всички жилищни
помещения, дори и в скривалищата. Освен това е обградена с дебели и високи
каменни зидове, достигащи да три метра височина и с масивни мурови порти. Някои
от къщите като Веляновата, Шарената, Даскаревата и Хаджирусковите къщи са
изографисани и имат висока художествена стойност като произведения на изкуството.
Стария Хилендарски метох (1749 г.)
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В тази сграда през 1986 г. е
уредена „Постоянна иконна
изложба на образци от
Банската иконописна школа‖
едно
от
най-ярките
проявления на българската
култура през XVIII-XIX в. Тя е
разположена в шест зали.
Основоположник
на
Банската
художествена
школа е Тома ВишановМолера (роден около 1750 г.,
не е известно кога е
починал). Според семейното
предание на неговия род
Вишанов учил живопис във
Виена и след завръщането си
бил наречен с прозвището Молер – от немската дума за художник (Maler). Създадената
от него школа се развива в областта на монументалната живопис и иконата.
Постоянната иконна изложба е един от най-интересните туристически обекти в
Банско. Намира се в старата част на града, близо до черквата "Св. Троица" и паметника
на Паисий Хилендарски. Изложбата се помещава в най-старата запазена сграда в
Банско, строена през 1749 г. Едноетажната постройка е запазена в автентичния й
вид. Сградата е обявена за паметник на културата. В миналото къщата е изпълнявала
функциите на женски метох първоначално към Хилендарския, а по-късно към
Рилския манастир.
Тук могат да се видят оригинални икони и фотокопия на оригинални стенописи,
някои от които и от Рилския манастир.
Хаджирусковата къща (1783 г.)
―Хаджирускови къщи‖
е
комплекс
от
реставрирани
къщи,
строени през 1783 г. в
местния своеобразен и
уникален архитектурен
стил. Разположени са в
близост на центъра на
град
Банско
в
Архитектурноисторическия ансамбъл
по улица „Пирин‖.
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Веляновата къща (30-те години на XIX в.)
Една от най-интересните
стари
къщи,
чиято
декоративна украса е обявена
за паметник на културата с
национално значение; найоригиналната
банска
укрепена къща от епохата на
Възраждането (края на XVIII началото на XIX в.), запазена
до наши дни; подарена от
банскалии на Уста (майстор)
Велян
Огнев,
който
я
изографисва отвътре и отвън,
превръщайки я в истинско
произведение на изкуството; модерна за времето си двукатна къща, градена само от
камък и дърво, с характерните 2 взаимосвързани в приземието скривалища и 5 стаи на
етажа с чардак; особена ценност представляват стенописната украса на "Синята стая",
изкусната дърворезба на чардака (централната розета), геометричните и растителни
мотиви в югоизточната стая на южната фасада.
Бенината къща (края на XVIII в.)
Архитектурно-строителен и исторически паметник на културата с национално
значение.
Неофит Рилски (роден 1793 г). - патриарх на новобългарското образование и
просвета; учи иконопис
при основоположника
на
Банската
художествена
школа
Тома Вишанов-Молера.
Рисува
в
Рилския
манастир, където покъсно става монах.
Целият му живот е
отдаден на науката и
просветата - автор на
първата
българска
граматика (1835 г.);
енциклопедична
личност, художник, поет, архитект, музикант.
Родната къща на Неофит Рилски - Бенината, е типичен образец на банската
архитектура от края на XVII - началото на XIX в.; от 1981 г. функционира като музей;
състои се от 2 части: автентично запазената къща на бележития възрожденец с
етнографска експозиция и документална експозиция, излагаща най-ценното от
богатото наследство на Неофит Рилски - главно писма, снимки и книжовен материал.
Тодевата (Буйновата) къща (1864 г.)
Старинната къща е построена около 1834 година. Известна е като ―Тодевата къща‖.
Носи името на първият си стопанин Никола Тодев. Обявена е за паметник на
културата. Тя е образец на архитектурно, строително и художествено въображение и
майсторство. Впечатляващи са покрития дървен чардак, дърворезбите по таваните и
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вратите, стенописите, дебелите
каменни стени с вградени
бойници
за
самоотбрана,
тежките
метални
врати
обхванати в масивни рамки от
дялан
гранит,
защитните
метални
решетки
на
прозорците. Към момента на
подготовка
на
настоящето
изследване
се
провеждат
реставрационни мероприятия
на наскоро открити стенописи.
Стенописите са в типичния
стил на банската художествена
школа, много добре съхранени и представляват изключителен потенциал за
експониране на културно-историческа ценност.
Сирлещовата къща
Сирлещовата къща, строена през 16 век, е една от най-старите къщи в град
Банско. Тук се е помещавала първата "банка" в България, наречена КИМЕРА, където
заможните търговци са
оставяли сандъци злато
при
пътешествия
в
чужбина. Къщата е била
като
крепост
и
е
устоявала
на
нападенията
на
разбойнически банди, а
в подземията й има
тунели и проходи към
различни краища на
града. През годините на
турското робство зад
яките зидове са се
укривали
комити
и
хайдути и чести гости са
били Яне Сандански, Гоце Делчев и Пейо Яворов. Тук е основана и тайната
революционна организация ВМРО, която в тази къща взима решение за кървавото
Илинденско въстание.
Културно-историческо богатство с бански къщи
КЪЩИ-ПАМЕТНИЦИ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Къща-музей "Неофит Рилски"
Къща-музей"Н.Вапцаров"
"Велянова къща"
"Тодева къща"
Рилски метох - Иконна изложба
Родната къща на Тома Вишанов-Молера

КЪЩИ-ПАМЕТНИЦИ С МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ
1. "Сирлещова къща"

Дата на регистрация
22.11.1965
22.11.1965
22.11.1965
22.11.1965
13.12.1974
13.12.1974

Дата на регистрация
22.11.1965
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Къщата на Благо Вишанин
"Пумпалова къща"
Къщата на Анна Младенова
Къщата на Димитър Л. Хаджирусков
"Молерова къща" , ул. „Тодор Александров”
Къща на Димитър Ив. Хаджирусков
"Стракова къща"
Евангелистка църква
"Мацурева къща"- Джидоневата
Къща на Мария Кърлина
Къща на Никола Кулин
"Гечкова къща"
"Топорилова къща"
"Краварова къща" Димитър
"Краварова къща" Иван
Къщата на Антон Коюв
Къщата на Никола Коюв
Къщата на Димитър Кадев
Къщата на Тодор Кадев
Къщата на Костадин Атанасов Спасев
Къщата на Тодор Зарков Колчагов
"Златевите къщи”
"Зехтенджиева къща"
Къщата на Наса Загорчина
Метох "Ватопеди"
"Събева къща"
"Ваканова къща"
Къщата на Ана Борикова - Бояджийска къща
Къщата на Йордан Бизев – (д-р Балабанов)
Къщата на Кипре Хаджистоянов
"Шарената къща"
Старата турска поща (Тумбева къща")
Къща на Лазар Аврамов Кадев
Къща на Лазар П. Рискьов
Къща на Георги Сотиров Солаков
Къща на Костадин Ив. Юлев
Къща на Катерина Дрънкова
Къща на Христо Ив. Дрънков
Къща на Лазар Рискьов
Къща на Георги Кост. Икономов
Къща на Петър Георгиев Баряков
Къща Петър Дим. Дункин
Къща на Георги и Тодор Дуцини
Стара къща на Благо Кипрев Хаджистоянов
Къща на Евтим Дим. Юнчов
Къща на Георги Алекс. Гурев
Къща на Костадин и Никола Колчагови
Къща на Крум Андреев Даутев
Къща на Георги Дуров Златев
Къща на Тодор Иванов Златев
Стара къща на Благо Ник. Гюмов
"Шарлакова къща"
Къща на Иван Дим. Тодев
Къща на наследници на Веселин Колчагов
"Загорчина къща"
"Йопева къща"
"Герова къща"
Къща на Екатерина Ваканова и Славка Накова
Къща на Никола Н. Кочуков
Къща на Йорданка Н. Рупчина
Две къщи на Методи Кост. Пицин
Къща на Иван Благо Драгостинов
Къща на Иван Тод. Драгостинов
Къща на Методи Драгостинов
Къща на Костадин Ив. Тодев

22.11.1965
22.11.1965
22.11.1965
22.11.1965
22.11.1965
22.11.1965
22.11.1965
22.11.1965
22.11.1965
22.11.1965
22.11.1965
22.11.1965
22.11.1965
22.11.1965
22.11.1965
22.11.1965
22.11.1965
22.11.1965
22.11.1965
22.11.1965
22.11.1965
22.11.1965
13.12.1974
13.12.1974
22.11.1965
22.11.1965
22.11.1965
22.11.1965
22.11.1965
22.11.1965
22.11.1965
05.04.1975
31.10.1975
31.10.1975
31.10.1975
31.10.1975
31.10.1975
31.10.1975
31.10.1975
31.10.1975
31.10.1975
31.10.1975
31.10.1975
31.10.1975
31.10.1975
31.10.1975
31.10.1975
31.10.1975
31.10.1975
31.10.1975
31.10.1975
31.10.1975
31.10.1975
31.10.1975
13.07.1974
13.07.1974
13.07.1974
16.07.1974
16.07.1974
16.07.1974
16.07.1974
16.07.1974
16.07.1974
16.07.1974
16.07.1974
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67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Къща на наследници на Тодор Н. Драгостинов
"Общата къща" - пасторски дом
Къща на Иван и Костадин Хаджипопови
Къща на Георги Обецанов и Мария Пет. Бозова
Къща на Тодор и наследници на Никола Пицин
Къща на Никола Петров Лалев
Стара къща на Мария Цв. Христова
Къща на Георги Марков Глушков
Къща на Георги Д. Еринин
Везьова къща (родна къща на Н.Вапцаров)
Къща на наследника на Дим. Аврам Бизев
Къща на Райна Ив. Ваканова
Къща на насл. на Ив. Дим. Стефанов
Къща на Ник. Дим. Рошков
Къща на Георги Стеф. Стефанов
Къща на Георги и Костадин Дим. Сугареви
Стара къща на Борис Фурнаджиев
Къща на Люба Дим. Даскалева
Къща на Дим. Михайлов Събев
Кир Благова кула (средновековна)
Стара къща на Борис Радонов Хаджирадонов
Къща на Сара Костадинова Сугарева
Мястото където е била къщата на Отец Пайсий Хилендарски
Къщата на Иван Радонов
Хаджирадонова къща - исторически музей

16.07.1974
16.07.1974
16.07.1974
16.07.1974
16.07.1974
16.07.1974
16.07.1974
16.07.1974
16.07.1974
16.07.1974
16.07.1974
16.07.1974
16.07.1974
16.07.1974
16.07.1974
16.07.1974
16.07.1974
13.07.1974
13.07.1974
13.07.1974
13.07.1974
13.07.1974
13.07.1974
13.07.1974
13.07.1974

Банска художествена школа
Основана от Тома Вишанов-Молера, тя се формира като резбарско-живописна
школа в края на XVIII в. - началото на XIX в. и представлява едно от най-ярките
явления в историята на българската култура през този период. Най-значимите и
ценни образци на Банската художествена школа се съхраняват в Рилския манастир,
който се намира под егидата на ЮНЕСКО.
Наследството на Банската школа е в две основни направления — живопис и
дърворезба. Нейните представители работят в различни краища на Македония и
Света гора.
Сред резбарите поизвестни са Уста Велян,
Христо
Гълъбов,
Михалко
Голев,
Димитър Сирлещов и
други.
Техни
произведения
са
иконостасът в черквата
„Света
Троица―
и
старият иконостас в
гробищната
черква
„Успение Богородично―
в Банско.

Детайл от икона на Свети Йоан Кръстител
на Тома Вишанов.

Възкресение Лазарово. Стенопис от
Димитър Молеров от църквата „Свети
Архангел Михаил“ в село Осеново край
Банско от 1840 година.

Банската живопис
обхваща наследство от
хиляди
икони,
изографисани в много
църкви и манастири в
течение на повече от
едно столетие. Тя носи
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характеристиките на възрожденската живопис с нейното колебание между старите
иконографски традиции и стремежа към създаване на нова стилистика. Тома Вишанов
създава прогресивен за времето си и сложен стил. Синът му Димитър Молеров,
отчитайки консервативния вкус на съвременниците си, връща стила си назад и рисува
по светогорски маниер.
Много от автентичните паметниците на културата са групирани в т. нар.
културно-исторически ансамбли и комплекси, които имат своя история, типичен
облик и характер.
Ансамбъл около църквата „Св. Троица”
В централната част на Банско югоизточно от площад Възраждане. Обхваща
градоустройствения комплекс около църквата „Св. Троица‖и битовия комплекс с
улиците „Яне Сандански‖, „Велян Огнев‖ и „Неофит Рилски‖ до "Пети Октомври" на
изток; най-много и особено ценни паметници на културата като Хилендарския
(Рилски) метох, Благо Вишанината, Сирлещовата, Веляновата, Буйновата (Тодева),
Бенината, Пумпаловата къщи и др.
Ансамбъл „Гечкова разкръстица”
Североизточно

от

ансамбъла

около църквата „Св. Троица‖. Петклонно
кръстовище, почти цялостно
оформено
със
старинна
архитектура; най-характерни са
Гечковата,
Топориловата
и
Слаевата къщи.

Ансамбъл по улица „Пирин”
Южно от площад „Никола Вапцаров―. Включва площад Възраждане с паметника
на Паисий Хилендарски, западната част на комплекса „Св.Троица‖ (с камбанарията,
главния вход и чешмата), подходите към Бенината къща, монумента на мястото на
родната Паисиева къща; най-характерни са Вакановата, Молеровите и Ушевата/
къщи и комплекса Хаджирускови къщи.
Ансамбъл „Джиджеви къщи”
Южно от ансамбъла по улица „Пирин‖. Включва Джиджевите къщи (в т. ч.
Мацуревата), Евангелистката църква и Кулината къща.
Ансамбъл „Златеви къщи”
Източно от ансамбъла по улица "Пирин". Оформен около дървена валявица (не
функционира) в съседство с мястото на родната къща на Паисий Хилендарски.
Ансамбъл „Коюви къщи”
Западно от ансамбъла по улица "Пирин". Обединява образци на банската
архитектура от края на XIX в. и началото на XX век в автентично съхранена среда;
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характерна особеност са дървените еркери към улицата, които са единствените
запазени в Банско с подобно архитектурно решение.
Ансамбъл по улица „Кирил и Методий”
В източната част на Банско. Типични възрожденски къщи, разположени
едностранно, с добре запазен оригинален силует.
Ансамбъл „Стефанови къщи”
Северно от центъра на Банско, до него се стига по старинната уличка „Ангел
Балев‖ покрай Даскаревата къща. Образуван е от пресичането на старинни улички в
сложно кръстовище, оформено изцяло от възрожденски къщи - родната къща на
Никола Вапцаров, къщата на Ана Борикова, Стефановите къщи, Рошковата къща и
др.; основен подход за църквата „Успение Богородично‖.
Ансамбъл около Бизевата къща
Вторият северно от площад „Никола Вапцаров‖. Запазени са оригиналните
очертания на старинните улици; централна сграда е каменната Бизева къща с
разположен в близост едноетажен дървен дюкян, който е единствения от този тип в
града.
Повечето от жилищните и обществените сгради с принадлежащите им дворове,
оградни зидове, порти, стопански постройки и др. образуват самостоятелни комплекси
в рамките на общите ансамбли. Най-цялостно са запазени комплексите на църквата
"Св. Троица", на Бенината, Сирлещовата и Хаджирусковите къщи.
Интересни етнографски обекти са валявиците за пране на черги, ресначи, одеала
и др. тъкани.
Валявици в гр. Банско
Съществуват 3 действащи валявици, разположени както следва:
1 над хотел „Банско” (ул."Глазне"), 10 мин. северозападно от центъра, със
запазена в автентичен вид малка частна воденица, която не функционира;
1 в мест. „Гуровица”, 20 мин. югоизточно от центъра посока Добринище;
при хотел „Кемпински” (ул. „Пирин”), 30 мин. югозападно от центъра посока
Национален парк „Пирин”.
Валявици в гр. Добринище
7
км
асфалтов
югоизточно от Банско;

път

3 действащи, в т. ч. 2 селски и
1 частна, разположени както
следва:
2 селски,
центъра;

7-10

мин.

от

1 частна на 5 мин. от центъра.
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Сред култовите обекти в община Банско и изключително ценни паметници на
културата са:
Църквата "Света Троица"
Архитектурно-строителен паметник

с национално значение, обхващащ
църквата
„Св.
Троица‖,
часовниковата
кула
с
камбанарията и оградния зид на
култовия ансамбъл: Църквата „Св.
Троица‖ е голяма, трикорабна
псевдобазилика,
втора
по
големина в България след хрампаметник "Александър Невски" в
София, строена през периода
1833/35 г. от местни майсторидюлгери, сред които изпъква
името
на
Лазар
Глушков.
Изографисването й се свързва с
имената на едни от най-изявените
майстори от прочутата Банска
художествена школа - Уста Велян
Огнев от Дебърско (уникалният
резбован
иконостас,
оригиналните
стенописи
по
колоните, стените и купола),
Димитър Молеров (кръста на
разпятието и престола - 1832 г.,
големите иконостасни икони –
1839-41 г., целувателните икони)
и Симеон Молеров (иконостасни
икони - 1841 г.).

Кулата-камбанария в двора на църквата е изградена през 1850 г. от Уста Глигор
Доюв и е висока 30 м. През 1866 г. на нея е монтиран часовник, изработен от самоукия
бански майстор Тодор Хаджирадонов. Специфична особеност е, че този строеж е едно
от най-ярките достижения на банската култура от епохата на Възраждането.
Църквата „Успение Богородично”
Архитектурно-строителен паметник
с национално значение; полувкопана
каменна едноабсидна постройка с триреден корниз, двускатен покрив и двойни врата,
строена в края на 14 век., разширена през 1808 г. Интериорът е разделен на 2 части от
масивна стена с 3 отвора.
Църквата е известна с
уникалния си иконостас, т.
нар. Бански иконостас - едно
от най-ценните произведения
на българското резбарско
изкуство, при което основен
елемент са цветята, сред които
се вместват изображения на
птици и приказни животни /в
началото на XIX в. част от
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иконостаса е демонтирана и изнесена зад граница, а на нейно място е поставен постар, вероятно принадлежал на същата църква преди преустрояването й/. Интерес
представляват архиерейският трон и иконите изрисувани от основоположника на
Банската художествена школа Тома Вишанов-Молера, но са унищожени от пожар през
1958 г. и заменени с копия. Понастоящем обектът функционира като гробищна
църква.
Църквата „Св. Св. Петър и Павел”
Намира се в гр. Добринище, 5 мин. от центъра; 7 км асфалтов път югоизточно от
Банско.
Паметник на културата с местно значение.
Църквата е трикорабна псевдобазилика с притвор и
открита галерия на юг, строена 1835 г.; през 1926 г. се
извършва реконструкция и е пристроена камбанария.
Ценност е иконостасът с 3 входа, поясите и царските
двери, които са украсени с ажурна, фино позлатена и
частично оцветена резба - дело на майстори от Дебърско,
10-те царски икони (1835 г. и втората половина на XIX в.)
някои от малките икони на иконостаса са изографисани
от представители на Банската художествена школа; през
1867 г. интериорът е обогатен с рисуван архиерейски
трон и амвон, а олтара - с ажурно резбован балдахин;
действаща църква.

Църквата „Успение Пресвета Богородица”
Местонахождение: гр. Добринище, 10 мин. от центъра; 7 км асфалтов път
югоизточно от Банско.
Строена през 1684 г., разрушавана 2 пъти - при османските нашествия
(възстановена XVIII-XIX в.) и по време на Балканската война 1912/13 г. (възстановена
1915/16 г.). През 1980 г. рухва, но е възстановена през 1985 г. Запазени са 4 царски
икони и 1 каменна икона с ктиторски надпис от първата половина на XIX в.; не е
действаща.
Църквата „Палигоден”
Северен Пирин; 3 км западно от
Банско, в т. ч. 1,5 км асфалтов път + 1,5
км чакълиран път.
Намира се сред красива природа;
строена на мястото на стара църква, в
сегашния си вид от 1936 г.;
недействаща църква.
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Манастирът „Св. Пантелеймон”
Северен Пирин, край с. Обидим; 30 км асфалтов път до селото; при изходен път
Добринище: 3,6 км югоизточно, в т. ч. 1 км асфалтов път + 2,6 км черен път или 1,30
ч. пешеходен тур.
Разположен живописно между Безбожка река и неин ляв приток; строен по
времето на Второто Българско царство на мястото на старо оброчище, обновен 1914 г.;
има аязмо; запазените икони са от 1914 г.; действащ през топлото полугодие (средата
на м. май - средата на м. септември).
Музеен комплекс – гр. Банско
Музеен комплекс – Банско с официално наименование, печат, седалище и адрес град Банско, пл. „Никола Вапцаров‖ № 3, област Благоевград, е утвърден с Протокол
№ 19/04.11.1988 г. от заседание на Председателството на Комитета за култура.
Той е културен и научен институт, който участва в осъществяването на
държавната и общинска политика по опазване на културните ценности и музейното
дело на територията на община Банско. Дейността му се извършва съгласно Закона за
културното наследство, Закона за закрила и развитие на културата и произтичащите
от тях разпоредби. По тематичен обхват е общ музей, а по форма на собственост –
общински.
В структурата на Музеен комплекс, гр. Банско влизат Къща-музей „Никола Й.
Вапцаров‖ (1952), Велянова къща (1977), Къща-музей „Неофит Рилски‖ (1981),
Постоянна иконна изложба (1986), Дом на изкуствата (1992), Историко-етнографски
комплекс „Радонова къща‖(2007, 2011), Духовно-исторически център „Св. Паисий
Хилендарски‖ (2008), Историко-етнографска изложба в гр. Добринище (2010).
Разполага с
квалифицирани екскурзоводи на български
език за обща
туристическа обиколка на Банско и турове с тематична насоченост - археология,
етнография, архитектура, култура, изкуство; възможност за осигуряване на
квалифицирани преводачи на английски, немски, френски и руски езици за обектите,
където няма готови беседи на видеоматериал или при желание за по-подробна
информация; интересни оферти, включващи различни варианти на общи и
тематични туристически обиколки в Банско и района, организиране на хоби-курсове
и демонстрации.
Съществуващите музейни обекти обхващат важни периоди от културноисторическото развитие на селището и региона. Те са много добре поддържани,
обслужвани от отлични специалисти и в общи линии отговарят на съвременните
изисквания за представяне на културни ценности.
Къща-музей „Никола Вапцаров”
Исторически
паметник на културата с
национално значение.
Никола
Вапцаров
(роден 1909 г.) - поет,
чието
забележително
творчество му отрежда
място
сред
найпопулярните поети в
света на XX в.; негови
стихове са преведени на
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над 70 езика; разстрелян през 1942 г.; единственият българин, удостоен с
Международната награда за мир, макар и посмъртно през 1952 г.
Родната къща на Никола Вапцаров е превърната в музей през 1952 г.; следват 3
реконструкции през 1960, 1979 и 1992 г.; сегашната експозиция е направена на много
високо професионално ниво и се отличава с нетрадиционния за мемориален музей
метод на интердисциплинарно поднасяне на информацията. Музея има 3
функционални части - видео зала в 2 помещения с капацитет 40 места (автентични
бански песни, любими на Вапцаров, и „Майката разказва...‖), където е представено и
родословното дърво на поета. На втория етаж са трите стаи, които са запазени така
както са били на времето, както и видео зала - Поезията на Вапцаров; готови беседи на
английски, немски, френски и руски езици; къщата-музей е обединена в един
комплекс с Дома на изкуствата и поезията.
Къща-музей „Неофит Рилски” (Бенина къща)
Архитектурно-строителен и исторически паметник на културата с национално
значение, гр. Банско, 5 мин. от центъра в старинния квартал.
Неофит Рилски (роден 1793 г.) - патриарх на новобългарското образование и
просвета; учи иконопис при основоположника на Банската художествена школа Тома
Вишанов-Молера. Рисува в Рилския манастир, където по-късно става монах. Целият му
живот е отдаден на науката и просветата - автор на първата българска граматика (1835
г.); енциклопедична
личност,
художник, поет,
архитект,
музикант.
Родната
къща на Неофит
Рилски
Бенината,
е
типичен образец
на
банската
архитектура
от
края на XVII началото на XIX
в.; от 1981 г.
функционира като
музей; състои се от 2 части: автентично запазената къща на бележития възрожденец с
етнографска експозиция и документална експозиция, излагаща най-ценното от
богатото наследство на Неофит Рилски - главно писма, снимки и книжовен материал.
Велянова къща
Разположена в гр. Банско, 5 мин.
от центъра в старинния квартал.
Една от най-интересните стари
къщи, чиято декоративна украса е
обявена за паметник на културата с
национално
значение;
найоригиналната банска укрепена къща от
епохата на Възраждането (края на XVIII
- началото на XIX в.), запазена до наши
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дни; подарена от банскалии на Уста (майстор) Велян Огнев, който я изографисва
отвътре и отвън, превръщайки я в истинско произведение на изкуството; модерна за
времето си двукатна къща, градена само от камък и дърво, с характерните 2
взаимосвързани в приземието скривалища и 5 стаи на етажа с чардак; особена ценност
представляват стенописната украса на "Синята стая", изкусната дърворезба на чардака
(централната розета), геометричните и растителни мотиви в югоизточната стая на
южната фасада.
Постоянна иконна изложба „Банска художествена школа”
Уредена
в
найстарата
точно
датирана и запазена
сграда в Банско 1749 г., обявена за
паметник
на
културата;
изпълнявала
е
функциите
на
женски метох към
Хилендарския, а покъсно към Рилския
манастир.
В
6
изложбени зали се
разглежда
развитието
на
Банската
иконописна школа
от края на XVIII в. до началото на XX в. Представени са оригинални икони на найизявените й представители и фотокопия на оригинални стенописи, в т. ч. от Рилския
манастир; готови беседи на английски, немски, френски и руски езици и озвучаване с
църковни песнопения.
Историко-етнографски комплекс „Радонова къща”.
Къщата е построена в началото на 19 век. Принадлежала е на богатата фамилия
Хадживълчеви.
В нея е живял известния деец
на
националноосвободителните
борби
Хаджи Кандит Дъгарадин,
сподвижник на Левски и
Бенковски. По късно е
откупена
от
Георги
Хаджирадонов. Обявена е за
паметник на културата с
местно
значение.
Функционира
като
историко-етнографски
комплекс.
Представен
е
богат снимков, веществен и
документален материал от
възникването на селището
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до наши дни.
Духовно-исторически център „Св. Паисий Хилендарски”.
Тук посетителите имат
възможност да се запознаят с
точна възстановка на килията
от Хилендарския манастир
(Атон,
Гърция),
където
Паисий
пише
„История
славянобългарска‖ (1762 г.), с
която поставя началото на
Българското възраждане.
В същата сграда е
възстановен и изографисан
параклиса „Св. Иван Рилски‖
от
Зографския
манастир
(Атон, Гърция), в който се е
молел.
Историко-етнографска изложба в гр. Добринище
Разположена в гр. Добринище, 5 мин. от центъра; 7 км. асфалтов път югоизточно

от Банско. До неотдавна е функционирал като къща-музей "Иван Козарев"(първият
български партизанин); в момента е експонирана историко-етнографска музейна
сбирка. Представени са фотоси и документални материали, свързани с миналото на
селището. Отделено е място на етнографията, показани са предмети от бита, както и
по-разпространените занаяти.
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3.2. Движимо културно наследство
Музеи и галерии
Музеен комплекс Банско
Музейният комплекс в Банско включва 6 музея в гр. Банско и 1 в гр. Добринище.
Музеен комплекс – Банско с официално наименование, печат, седалище и адрес- град
Банско, пл. „Никола Вапцаров‖ № 3, област Благоевград, е утвърден с Протокол №
19/04.ХІ.1988 г. от заседание на Председателството на Комитета за култура.
Той е културен и научен институт, който участва в осъществяването на
държавната и общинска политика по опазване на културните ценности и музейното
дело на територията на община Банско. Дейността му се извършва съгласно Закона за
културното наследство, Закона за закрила и развитие на културата и произтичащите
от тях разпоредби. По тематичен обхват е общ музей, а по форма на собственост –
общински.
В структурата на Музеен комплекс, гр. Банско влизат Къща-музей „Никола Й.
Вапцаров‖ (1952), Велянова къща (1977), Къща-музей „Неофит Рилски‖ (1981),
Постоянна иконна изложба (1986), Дом на изкуствата (1992), Историко-етнографски
комплекс „Радонова къща‖(2007, 2011), Духовно-исторически център „Св. Паисий
Хилендарски‖ (2008), Историко-етнографска изложба в гр. Добринище (2010).
Музейни обекти
Съществуващите музейни обекти обхващат важни периоди от културноисторическото развитие на селището и региона. Те са много добре поддържани,
обслужвани от отлични специалисти и в общи линии отговарят на съвременните
изисквания за представяне на културни ценности.
Къща-музей ”Никола Вапцаров”
Къщата, в която е преминало детството на големия български поет Никола
Вапцаров е обявена за недвижима културна ценност с национално значение (ДВ, бр.
18/1973 г.) С откриването ѝ за посетители през 1952 г. е поставено началото на
музейното дело в района. Оттогава експозицията е обновявана няколкократно съществуващата в момента е от 1992 г. и чрез интердисциплинарни методи и
съвременни аудиовизуални средства представя живота и делото на твореца. Сред
основните проблеми на този обект са продължаващите с години съдебни дела,
предизвикани от реституционните претенции на вапцаровите родственици. Вярно е,
че Законът за закрила и развитие на културата (чл. 4, ал. 3) предвижда отреждане на
друг равностоен имот, но това би отнело много от въздействието на експозицията.
Велянова къща
Недвижима културна ценност с национално значение (ДВ, бр. 59/1973 г.).
Строена в средата на ХVІІІ в., тя е уникална с декоративната си художествена украса,
дело на Велян Огнев – представител на Дебърската школа. Експозицията представя
характерния интериор на банска възрожденска къща. Към края на 2013 г. в обекта
успешно са изпълнени дейности по реставрация консервация, експониране и
адаптация по проект „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО И ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА НА
ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АТРАКЦИИ НА ОБЩИНА БАНСКО – БАНСКО КРЪСТОПЪТ
НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ‖.
Къща-музей „Неофит Рилски”
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Обявена е за народна старина още през 1927 г. (ДВ, бр. 69), в последствие
двукратно е публикувана като историческа и архитектурна недвижима културна
ценност с национално значение (ДВ, бр. 87/1979 г. и ДВ, бр. 18/1973 г.). Музеят е
обновен през 2008 г. и включва възстановка на родната къща на патриарха на
новобългарското образование и богата документална експозиция, представяща
величавото му дело.
Постоянна иконна изложба
Поместена е в сградата на бившия женски метох към Рилския манастир, обявена
за архитектурна недвижима културна ценност с местно значение (Декларативно
писмо № 115/13.07.1974 г. на тогавашния НИПК). Това е най-старото, датирано в 1749
г. и изцяло запазено здание в Банско. Изложбата съдържа произведения на майстори
от Банската живописна школа. Експозицията има нужда от обновяване. Немалка част
от помещенията в метоха не са пригодени за музейни цели и не се използват. За обекта
има текущо реституционно дело. По проект „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО И
ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АТРАКЦИИ НА ОБЩИНА
БАНСКО – БАНСКО КРЪСТОПЪТ НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ‖ е реализирана дейност
Ремонт, консервация, експониране и осигуряване на достъпна среда в комплекс
"Рилски метох - иконна изложба".
Дом на изкуствата
Сградата е строена специално за музейни цели. Съвременното ѝ
многофункционално пространствено оформление е изключително подходящо за
временни изложби от всякакъв характер, семинари, лектории и др. В една от залите е
разположена експозицията „Банско - книжовен център‖. Поради естеството на
мероприятията, Домът на изкуствата не се използва оптимално – има периоди, в които
някои от помещенията остават празни.
Историко-етнографски комплекс „Радонова къща”
Къщата е строена в средата на ХІХ в. в типичния за Банско архитектурен стил. По
волята на част от бившите собственици, дарили дела си, е превърната в музей. Той
проследява историческото развитие на селището от създаването му до освобождението
от турско робство и е обновен през 2011 г., когато в бившите стопански постройки са
поместени археологическа и етнографска експозиции. Обектът е сред найосъвременените, атрактивен и представлява интерес за широката публика.
Духовно-исторически център „Св. Паисий Хилендарски”
Построен на мястото, където е била родната къща на Хилендарския монах,
центърът е с оригинална фасада и внушително вътрешно-пространствено
оформление. Единствено тук може да се види точна възстановка на паисиевата килия в
Хилендарския манастир, както и копие на построения с дарение от Хаджи Вълчо (брат
на Паисий) параклис „Св. Иван Рилски‖. Оборудвана е конферентна зала за различни
прояви от културен характер.
Историко-етнографска изложба в гр. Добринище
Експозицията е открита през 2010 г. в специално построена за музейни цели
сграда. Проследена е историята на селището, а чрез разнообразен етнографски
материал е представен битът на обитателите му.
Колекцията на Музеен комплекс през последните години се попълва най-вече
чрез археологически разкопки (510 новопридобити материални културни ценности
през 1912 г.), немалък е делът на откупките, особено за попълване на фонд
„Етнография‖ (50 бр. за 2012 г.), особено ценни са даренията - фонд „Художествен‖ е
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комплектуван преимуществено по този начин (общо 26 фондови единици за 2012 г.).
Постъпленията от държавни и обществени организации имат голям дял в
обогатяването на фонд „Нова и най-нова история‖.
Данни за дейността и състояние през 2013 г.
Културно-просветна работа
Изнесени
беседи

Посетители

Брой
посетители
в деня за
свободен
вход
12 903

Общо

В т.ч.
чужден
ци

28794

4 253

Уредени временни
изложби

Общо

в т. ч.
на
чужди
езици

собствени

съвместни

981

83

1

6

Концерти

Обсъждания
на книги

Видеопрожекции

Конкурси

3

4

2

3

Музейни фондове (движими културни ценности)
Наличност на 1.I.

Музейни
фондове
(движими
културни
ценности)

Общо

от тях:
електронн
и единици

Придобити

Общо

Наличност на 31.XII.
в това число:

от тях:
електронни
единици

дарения

откупени

34

20

Основен фонд

9 976

54

Научноспомагателен
фонд

2500

-

-

Обменен фонд

243

-

-

-

-

ОБЩО

12719

0

0

34

20

54

Отчислени

0

Общо

от тях:
електронни
единици

10030

0

2500

-

243

-

12773

0

Персонал
Персонал в музея

Общо

Общо

Щатни единици
(заети)

Извън щатни
(Заети по други
правоотношения)

16

15

1

Специалисти с научна степен или академична
длъжност

0

0

0

Уредници - код по НКПД 2621

3

3

Екскурзоводи - код по НКПД 5113

4

4

Консерватори-реставратори код по НКПД 2651

0

Други специалисти с висше образование

2

2

Други

7

6

1

Приходи и разходи
Лева
Приходи

262260

От бюджетна субсидия

144170

От собствена дейност

21290

в т. ч. от посещения

20895

Други

96800

в т. ч. от дарения и спонсори
от Европейски проекти и програми
Разходи

262260

в това число: За придобити музейни експонати
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За придобити фондови единици

2815

За консервация и реставрация

3000

Материално-техническа база
Единица мярка

Отчет

Полезна площ

м2

6533

За експозиции

м2

6400

За фондохранилища

м2

42

За консервационно - реставрационна работа

м2

Обслужващи помещения

м2

91

Технически средства

бр.

5

Аудио и видео апаратура

бр.

5

Фотолаборатории

бр.

Компютри в експлоатация
Конфигурации, ползвани са административни цели – 5 броя; за информация за
посетителите – няма; за съхранение на база данни на фондови единици – няма.
Образователни програми
За ученици 1 брой; за етнически малцинства – няма; за възрастни – няма;
Публикации
Публикация в книжно тяло – няма; на електронен носител – няма; на собствена
уеб страница – няма.

III. СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКАТА СИСТЕМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА
КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
1. Органи на управление и контрол
Законът (ЗКН – чл. 17, ал. 1 и 2) определя като органи на управление и контрол
на дейностите по опазване на културното наследство на територията на общината,
както следва:
Кметът - организира и координира осъществяването на политиката по опазване
на културното наследство, като:
Оказва съдействие при извършването на дейностите по издирване, изучаване,
опазване и популяризиране на културните ценности, съобразно правомощията си;
Създава обществен съвет за закрила на културното наследство като
съвещателен орган към общината.
Общинският съвет:
Приема стратегия за опазване на културното наследство на територията на
общината в съответствие с националната стратегия (по чл. 12, ал. 2 от ЗКН);
Предоставя концесии върху обекти недвижими културни ценности - общинска
собственост;
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Създава общински фонд "Култура" при условията и по реда на Закона за
закрила и развитие на културата;
Приема правилници за устройството и дейността на общинските музеи, след
съгласуване с министъра на културата;
Осигурява финансиране чрез целеви средства в общинския бюджет на
дейностите по издирване, изучаване, опазване и популяризиране на културните
ценности.

2. Организационна инфраструктура
Културната политика и в частност дейността по опазване на културното
наследство се организира, ръководи и подпомага от:
Постоянна комисия „Местна политика в образованието и духовната сфера”
към Общински съвет - Банско, чиито задачи са определяне на законността и
целесъобразността на постъпилите предложения, свързани с нормативната уредба в
областта на културата и образованието;
Заместник-кмет с ресор „Култура”;
Отдел „Икономическо развитие” в общинска администрация (6 щата);
Консултативен съвет по въпросите на туризма (по чл. 10а, ал. 1, във връзка с
чл. 10, ал. 3, т. 2 от Закона за туризма).
Към настоящия момент няма създаден Обществен съвет за закрила на културното
наследство (ОСЗКН) към Община Банско по смисъла на чл. 18, ал. 3, 4 и 5 от Закона за
закрила и развитие на културата и чл. 17, ал. 2 от Закона за културното наследство.
Целесъобразно е да бъде създаден такъв консултативен орган, който да
подпомага функциите на общината като дават мнения и оценки за дейността на
общинските културни институти, регионалните културни институти, за съчетаване на
принципите на националната културна политика с местните условия и традиции, за
определени произведения на изкуството и културата. Такова действие е в унисон и с
изпълнението на задачите, които са поставени в Специфична цел 4.1.2. „Създаване на
допълнителни консултативни съвети (с представители на НПО), подпомагащи дейността на
Общинската администрация и комисиите на Общинския съвет” в Общинския план за
развитие на Община Банско 2014 – 2020 г.
Съветът се създава със заповед на кмета за определен срок и състав, в който е
релевантно да се включат представители на общинската администрация,
непосредствено заети с дейности по културата, местни експерти, заинтересовани
ведомства, творчески съюзи, отделни творци и др.
Със Заповед № 1367/26.06.2014 г. на Кмета на Община Банско е създадена
Експертна комисия от 10 членове, която има за задача да изготви Правилника за
устройство и дейността на общинските музеи и да го съгласува с министъра на
културата, както и да изготви мотивирано предложение до Общинския съвет за
създаване на фонд „Култура‖ при условията и реда на Закона за закрила и развитие на
културата.
Съществуващите културни институти според вида на финансирането им и
собствеността на сградния фонд са:
Според вида финансиране
Държавно финансирани, с дофинансиране от Община Банско:
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Музеен комплекс.
Културно-просветни организации – с финансиране държавна отговорност и с
общинско дофинансиране на проектен принцип:
Читалища – 5 броя.
Според вида собственост на сградния фонд
Всички културни институти са в сгради – общинска собственост, в т. ч. и
читалищата

3. Планова среда
Община Банско реализира своята политика по опазване и представяне на
културно наследство с оглед и в изпълнение на основополагащите планови документи
в сферата на културата:
Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012 – 2022 г.
Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012 – 2022 г. е
основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика
за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за
преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия/неравенства
в контекста на Стратегията ―Европа 2020‖ и ―България 2020‖. В нея Община Банско е
включена във второстепенна ос за урбанистично развитие, но се отчитат огромните
ресурси на общината в областта на материалното културно наследство и културния
живот на региона.
Национална концепция за пространствено развитие. Националната концепция за
пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г. е средносрочен стратегически
документ, който дава насоките за устройство, управление и опазване на националната
територия и акватория и създава предпоставки за пространствено ориентиране и
координиране на секторните политики. Заедно с Националната стратегия за
регионално развитие 2012 – 2022 г. тя е основен документ в най-новото ни
законодателство и дългоочакван инструмент за интегрирано планиране и устойчиво
пространствено, икономическо и социално развитие. Това е особено важен документ за
развитието на туризма поради факта, че третира туризма предимно в аспекта на
неговото териториално развитие и насочване. В него се посочва: Много често
културното наследство се разглежда като „генератор на туристическа
инфраструктура, която от своя страна генерира процеси и дейности в населените
места‖. Затова освен интегрирания подход при управлението на културното
наследство, трябва да се изследват и възможните клъстери, в които може да участват
разнообразните културни ценности. Банско се явява част от клъстер "Ски туризъм",
който се развива паралелно с културните активи на общината.
Регионален план за развитие на Югозападен район (ниво 2). Регионалният план за
развитие (РПР) на Югозападния район (ЮЗР) за периода 2014–2020 г. определя
средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно
развитие на територията на района, отчитайки специфичните му характеристики. В
него ясно е формулирана стратегическата цел – Устойчив икономически растеж чрез
конкурентоспособност, инвестиционна атрактивност, подобрена жизнена среда и
укрепен човешки ресурс при съхранено природно и културно наследство‖. С тази
визия се съобразява и настоящата Стратегия, особено при формулирането на
стратегическите цели, засягащи конкурентоспособността на Банско в туризма, както и
атрактивността на Общината да привлече инвестиции в туризма, като в същото време
запази своето природно и културно наследство.
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Областна стратегия за развитие на област Благоевград 2014 – 2020 г. В разработената
през 2012 г. Областна стратегия за развитието на област Благоевград през периода 2014
- 2020 г, туризмът е един от най-главните приоритети за област Благоевград в
програмния период. Стратегическа цел 3 е: "Развитие на туризма, като стратегически
отрасъл за областта, при използване на наличните природни, културни, исторически
и други ресурси", Мярка 3.4. „Създаване и развитие на интегрирани туристически
продукти‖, т 7. „Археологически разкопки, реставрации, реконструкции и
социализиране на паметници на културата или други ценни обекти‖; т 8.
„Реализиране на познавателни кампании за общото наследство на региона‖.
Общински план за развитие на Община Банско 2014 - 2020 г. В проекта за Общинския
план за развитие на Община Банско на туризма се отделя приоритетно място.
Подчертават се ресурсите на общината, както и възможностите тя да се превърне в
център на многопрофилен туристически център на Пиринския район и клъстер за
развитието на туризма. Приоритет 1.2. ―Запазване и доразвиване на водещите позиции
на общината като национален туристически център", Специфична цел 1.2.3.
―Стимулирано насочване на инвестиции в развитие и промоциране на алтернативни
форми на зимния туризъм, базирани на културно-историческото наследство и на
уникални природни дадености на общината‖.
Съвместен план за управление на културните забележителности на общините Банско и
Виница.Стратегически планов документ по Проект 2007CB16IPO007-2009-61
―Изграждане на трансгранично културно сътрудничество‖ (по ПРОГРАМА ЗА
ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И
БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ по ИНСТРУМЕНТА ЗА
ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ, Бюджетна линия № 2007CB16IPO007-2009-1),
Мярка 7 по стратегическа цел 1 (М7СЦ1): „Изготвяне на план за проучване и развитие
на непроучените до настоящия момент археологически обекти в Община Банско,
които са в Археоложката карта на България (АКБ) и разработване и приемане на
„Стратегия за опазване на културното наследство на територията на Община Банско‖,
в която се залага задача за възлагане и изработване на релевантен План за поетапно
проучване на всички археологически обекти в АКБ; възлагане, разработване и
приемане от Общински съвет – гр. Банско на Стратегия за опазване на културното
наследство на територията на Община Банско по смисъла на чл. 17 от Закона за
културното наследство.
Ежегоден Общински културен календар за 2014 г.
01 януари
Празничен фолклорен концерт и традиционен кукерски карнавал
централен площад "Н. Вапцаров"
21 януари
Честване на Бабинден. Пресъздаване на ритуала “Поливане“
14 февруари
„…Ще си говорим за любов“- музикално-поетична вечер по случай Деня на влюбените
Читалище “Н. Вапцаров“
Приложна изложба“Валентинки“
Читалище “Н. Вапцаров“
18 февруари
Честване 141 години от обесването на Васил Левски
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27 февруари
Среща със Симеон Василев - писател, журналист
Читалище “Н. Вапцаров
01 мaрт
„…Те правят празниците на другите“
читалище „Никола Вапцаров”
Работилница на баба Марта и изложба на мартеници
читалище “Никола Вапцаров“
03 март
Честване на Националния празник на Република България
паметник "Банско помни героите!"
07 март
„Аз живея за любов“ музикално –поетична среща с творци-жени от Банско, по случай 8 март
читалище “Н.Вапцаров“
08 - 14 март
Хоризонт фестивал Банско 2014
град Банско
21 март
„Среща с пролетта“ – забавна вечер
читалище “Н. Вапцаров“
23 мaрт
Часът на Земята
27 март
Вечер, посветена на Ангел Балев 17.00 ч. в тържествената зала на читалище „Н. Вапцаров”
27 март
Драматичен театър град Пазарджик 11.00 ч. „Бяла приказка” 19.00 ч. „Големанов” салона на
читалище „Н. Вапцаров”
29 март
Танцов спектакъл на клуб „Силвана денс” 17.00 ч. в салона на читалище „Н. Вапцаров”
01 април
Честване на международния ден на хумора и шегата
читалище "Н. Вапцаров"
7-13 април
Седмица на детската книга и изкуствата за деца-среща с писател,изложби на рисунки и книги
читалище “Н. Вапцаров“
9 април
Среща с авторката Мария Маринова, по повод международния ден на детската книга
10.00 ч. и 11.00 ч. в детската библиотека
10 април
„Банско чете“ – литературно четене, по случай Световния ден на книгата
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читалище “Н. Вапцаров“
13 април
Празничен концерт "Цветна Цветница"
читалище "Н. Вапцаров"
15 април
Награждаване „Хотел на годината” тържествена зала на читалище „Н. Вапцаров”
17 април
Работилница “Писано великденско яйце“
читалище „Н. Вапцаров“
20 април
Празничен Великденски концерт
централен площад "Н. Вапцаров"
27 април
Фолклорен концерт на състави и изпълнители от НХГ “Св. Св. Кирил и Методий“ – гр.
Благоевград по случай 1 ви май
площад „Н. Вапцаров” – гр. Банско
29 април
Театрална постановка за деца „Момче и вятър“ на Драматичен театър – гр. Благоевград
от 11.00 часа в салона на читалище „Н. Вапцаров” - Банско
29 април
Драматичен театър „Никола Вапцаров”- Благоевград „Боряна”
18,00 ч. салона на читалище „Н. Вапцаров”
3 май
Рок концерт на най-популярната трибют група на световноизвестните DEEP PURPLE –
PURPENDICULAR
площад „Никола Вапцаров”
7 май
Конкурс за литературно творчество за деца,по случай Деня на Европа
читалище “Н. Вапцаров“
9 май
Концерт по случай Деня на Европа на самодейни състави и изпълнители при читалище “Н.
Вапцаров“ и ученици от Банско
12.00 часа на централен площад „Н. Вапцаров
16 май
Земляческа среща
17.30 ч. в тържествена зала на читалище „Н. Вапцаров” - Банско
18 май
Честване на Международния ден на музеите
Музеен комплекс - гр. Банско
17 - 24 май
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Изложба на книги от български автори
читалище “Н. Вапцаров“
20 май
Концерт на музикалната школа при читалището с преподавател Хилъри Блонмсма, по случай
Деня на Европа
17.30 ч. в тържествена зала на читалище „Н. Вапцаров” - Банско
22 май
Тържество на буквите на СОУ “Неофит Рилски“
17.00 ч. в тържествена зала на читалище „Н. Вапцаров”-Банско
23 май
Тържество на ОДЗ “Здравец“
17.00 ч. тържествена зала на читалище „Н. Вапцаров”-Банско
24 май
Честване Деня на славянската писменост и култура
Концерт на самодейни състави и изпълнители при читалище “Н. Вапцаров“
11.00 ч. на площад Никола Вапцаров
31 май – 1 юни
Фолклорен фестивал "Между три планини"
централен площад "Н. Вапцаров"
01 юни
„Щастливо детство” - прояви, посветени на Деня на детето
централен площад "Н. Вапцаров"
02 юни
Ден на Ботев и загиналите в борбата за свободата и независимостта на България
централен площад "Н. Вапцаров"
20-22 юни
„Еделвайсите на България" - международен фестивал на дружбата спорта и изкуството
Централен площад „Никола Вапцаров”
1 - 7 юли
Летни театрални вечери
читалище "Никола Вапцаров"
16 – 19 юли
Лятна киномания под звездите
централен площад "Н. Вапцаров"
23 юли
62 години от разстрела на Никола Вапцаров
Дом на изкуствата
м. август
Честване 111 години от Илинденско - Преображенското въстание
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читалище “Н. Вапцаров“
м. август
Честване на Деня на Пирин
Концерт на читалищни състави
08 -13 август
Международен Джаз Фестивал
централен площад "Н. Вапцаров"
21 август
Концерт, под надслов "Любов, родена в полите на Пирин" на деца от школата по китара с
ръководител Марин Бърдарев
Читалище “Н. Вапцаров, от 18.30 часа
23 август
Концерт „Танцово вълшебство”, организиран от Премиер лятна танцова академия, със
съдействието на община Банско
Централен площад „Н. Вапцаров”, от 19.00 часа
29 - 31 август
Банско Опера фест
централен площад "Н. Вапцаров
5-7 септември
Киноложка изложба
СОУ "Неофит Рилски" - Банско
06 септември
Честване на Съединението на България
централен площад "Н. Вапцаров"
06 септември
Световен конкурс за детска рисунка „Банско 2014”
централен площад "Н. Вапцаров"
22 септември
Честване на Независимостта на България
централен площад "Н. Вапцаров"
15 септември – 10 октомври
Прояви, посветени на 120 години читалищно дело в Банско
читалище „Н. Вапцаров“
29 септември – 03 октомври
БАНСКО ПРАЗНУВА 102 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО
Чествания по случай празника на града
01 ноември
Честване на Деня на народните будители
Читалище "Н. Вапцаров"
04 ноември
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Честване 100 години от рождението на актрисата от Банско - Магда Колчакова
читалище “Н. Вапцаров
19 – 23 ноември
ХI Международен фестивал на изкуствата "Утринна звезда"
25 - 30 ноември
XIV Банско Филм Фест 2014
читалище "Н. Вапцаров"
м. ноември
III Международен турнир по спортни танци ”Bansko Open 2014”
05 декември
Конкурс-рецитал по стихове на Никола Вапцаров, посветен на 105 години от рождението на
Никола Вапцаров
07 декември
105 години от рождението на Никола Вапцаров
Дом на изкуствата
м. декември
Откриване на зимен сезон
Откриване на Коледен базар
централен площад "Н. Вапцаров"
Коледно - новогодишни прояви
читалище "Н. Вапцаров"
31 декември
Празничен концерт в Новогодишна вечер
централен площад "Н. Вапцаров"

4. Състояние
Основна цел в работата на общинските културни институти е придържането към
богатите традиции и иновативно обновяване на културния облик на Банско чрез
осигуряване на пълноценна и балансирана експозиция на културното наследство –
вяра, бит и изкуство, която да осигури богат и разнообразен културен живот на
територията на общината.
От изложеното по-горе е видно, че Банско разполага с развита, поддържана и
много добре функционираща музейна мрежа. Тя е сред най-ранните и водещите в
Пиринско. Показателен за това е фактът, че по брой посетители, съобразен с
експозиционната площ, Музейният комплекс е на едно от водещите места в страната.
При по-задълбочен анализ на състоянието, се открояват някои проблеми, чието
разрешаване ще издигне равнището на музейното дело в общината, ще го доближат до
съвременните изисквания. Сред тях е неосигуреният достъп на хора с увреждания до
експозициите, каквито са изискванията на чл. 186, ал. 3 от ЗКН. Повечето от музейните
обекти (с изключение на Историко-етнографски комплекс „Радонова къща‖ и Къщамузей „Неофит Рилски‖) не са адаптирани към чуждестранните туристи, което е
особено важно за ски-курорт от световен ранг като Банско. Голяма част от
експозициите (с изключение на Къща-музей „Никола Вапцаров‖ и ДуховноСтратегия за опазване на културното наследство на територията на Община Банско 2015 - 2020 година
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исторически център „Св. Паисий Хилендарски‖) не се отопляват и това създава
неудобство и пречи на пълноценните възприятия на публиката. Липсват указателни
табели на достъпни места с местоположението и най-обща характеристика на
отделните музеи. Немалък проблем е и фактът, че повечето експозиции са
разположени в старинни къщи, което предполага перманентна реставрация и
консервация, оскъпява поддръжката им и поглъща средства, които иначе биха могли
да се използват за събирателска, фондова, научноизследователска, образователна и др.
дейности.
Основни дейности
Основна функция на Музейния комплекс е опазването и представянето на
движими и недвижими културни ценности, която определя неговите приоритетни
задачи, свързани с издирване, документиране, идентификация, консервация,
реставрация, съхранение, адаптация и популяризиране на културни ценности,
задълбочена научноизследователска работа, образователна и експозиционна дейност.
Събирателска дейност
Свързана е с издирването и придобиването на културни ценности. Това става на
базата на самостоятелна изследователска работа, археологически проучвания и
разкопки, научни експедиции, постъпления от държавни и обществени институции,
частни лица, взаимодействие с други музеи, дарения и откупки.
Не се отделя достатъчно внимание на самостоятелната изследователска работа и
научните експедиции като фактор за попълване на музейната колекция.
Фондова дейност
Свързана е с идентифициране, документиране и съхранение на културни
ценности, създаване на оптимални условия по тяхното опазване и използване. Тя
особено важна и основополагаща по отношение на експозиционната,
научноизследователската и образователната дейности.
Юридическа охрана
Музеен комплекс – Банско поддържа основен, обменен и научно-спомагателен
фонд, в които се съхраняват над 10 200 фондови единици. Формиран е и научен архив.
Движимите културни ценности са инвентирани, в процес е изготвянето на
научни паспорти, наложителна е електронна обработка (чл. 27 от Наредба № Н-6 от
11.12.2009 г. за формиране и управление на музейните фондове).
Музеят извършва инвентаризация на музейните фондове – последната е през
2012 (по репрезентативния метод).
Физическа охрана
Извършена е реставрация и консервация на движимите културни ценности,
подлежащи на такава (главно икони и археологически материал). Основен проблем
тук е липсата удобни и оборудвани според изискванията фондохранилища, което
рефлектира и върху профилактиката, изразена най-вече в редовно проветряване и
третиране на етнографския материал.
Дейности по представяне и популяризиране на културни ценности
Представянето на културни ценности се осъществява основно чрез
експозиционната дейност. Особено показателен е фактът, че сега цялостната работа по
подготовката, изпълнението и обслужването на сега действащите експозиции е дело на
работещите в музея специалисти. Човешкият фактор е особено важен в перспективите
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за развитие на музейното дело, а тук той е налице с необходимата квалификация, опит
и желание за работа.
Немалък е броят на временните изложби, но повечето от тях са авторски.
Ограничени са гостуващите експозиции, както и съвместните такива, а те имат голямо
значение за поддържане на интереса и привличане на местната публика.
Научноизследователска дейност
Свързана е с проучване на движимите и недвижими културни ценности, показва
мястото и значението на региона в цялостното културно-историческо развитие на
страната.
В Музеен комплекс – Банско тя е затруднена от недостатъчната численост на
щатния състав. Поддържат се много обекти с ограничен брой специалисти, което
отнема от времето им, необходимо за научна и друга специфична дейност. В това
отношение се работи по-скоро кампанийно, провокирано от предстоящи научни
конференции, бележити годишнини, създаване на нови експозиции и др.
Сериозен дял заемат археологическите разкопки и проучвания. С финансовата и
техническата подкрепа на общината се проучват, консервират и експонират обектите,
включени в Археологическата карта на България, от които изцяло са проучени три:
раннохристиянска базилика в м. „Шипоцко‖, тракийско светилище и късноантични
пещи за строителна керамика в м. „Св. Иван‖. Текущи са разкопките в местностите
„Св. Никола‖ и „Карагонско‖.
По проект „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО И ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА НА
ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АТРАКЦИИ НА ОБЩИНА БАНСКО – БАНСКО КРЪСТОПЪТ
НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ‖ са осъществени следните дейности:
Реставрация, консервация и експониране на археологически обект „Свети
Никола" на територията на НП „ПИРИН”, Община Банско;
Проект за направа и експониране на археологически профил на средновековна
крепост в местността "КАЛЕТО" - "СИТАН КАЛЕ" на територията на НП
„ПИРИН”, Община Банско.
Следните археологически обекти са отчасти проучени и в различна степен
достъпни за включването им в туристически продукт:
Праисторическо селище (неолит);
Обитавана пещера под крепостта Момина кула;
Тракийска крепост в мест. „Юлен” - 12 км Ю;
Тракийско светилище, средновековен и възрожденски оброк „Св. Иван”;
Антично селище и некропол, раннохристиянска и средновековна църква "Св.
Марина" в мест. „Карагонско”;
Антично светилище в местността „Св. Варвара”;
Късноантична базилика в мест. „Св. Кирил и Методий”;
Късноантична базилика в мест. „Св.Атанас”;
Късносредновековна църква „Св. Георги”;
Средновековните църкви „Св. Текла”, „Св. пророк Илия”, параклисите край
старите търговски пътища – „Св. Св. Петър и Павел”, „Св. Катерина”, „Св. София”,
„Св. Сряда”, и оброците „Св. Димитър”, „Св. Влас”, „Св. Харалампий”, „Св. Ана и Св.
Яким”, „Св. Архангел”, средновековна църква в мест. „Драшан”;
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Манастир „Св. Пантелей”’;
Параклисите „Св. Троица”, „Св. Неделя” и „Св. Петка”.
Въпреки множеството и значителността за историята на България и Балканите,
археологическите паметници в състоянието в което са, тяхната информационна
обезпеченост и включването им в туристически продукт не представляват значителен
актив за културния туризъм. Те са по-подходящи за актив в научноизследователския,
археологичния и приключенски туризъм. Като допълващ актив за природния,
приключенски и еко туризъм, те представляват голям потенциал, особено след
превръщането им в туристически атракции. Изразходения обществен ресурс през
последните години за опазване на археологическите обекти е поставило солидна
основа за осъществяване на последващи мерки по консервация, експозиция и
социализиране им.
Образователна дейност
В тази област Музеен комплекс - Банско успешно си сътрудничи с училищата в
района. Провеждат се уроци по история и литература в музеите, изготвят се и се
представят беседи на различна тема, подпомагат се кръжоци и СИП-ове, оказва се
пълно съдействие по изпълнението на Програма УСПЕХ. Постигнатото не е малко, но
има още какво да се желае в това отношение, особено в насочването на усилията и към
други целеви групи, освен учащите. Необходимо е изработването на цялостна
програма, която да координира и направлява образователната дейност.
Издателска и рекламна дейност
Служи за разпространяване на информацията за музейните колекции, за
провежданите изследвания, за важни събития от исторически и културен характер.
Издадени са няколко брошури, представящи Музеен комплекс и Банско, но броят им е
ограничен и количествата са почти изчерпани. Музеят успешно си сътрудничи с
неправителствени организации и изтъкнати дейци на науката, изкуството и
културата. Резултат от това сътрудничество са албумите „Пирин‖ и „Банско‖,
луксозното издание на проф. Михаил Енев „Банско – духовно средище през вековете‖
и др.
По идея и с активното участие на музейни специалисти, с финансовата подкрепа
на общината, са заснети филми за Неофит Рилски и Паисий Хилендарски.
През изминалата година бяха издадени юбилейни вестници, свързани с 60
години музейно дело, 100 години от Освобождението на Банско, и 250 години от
написване на История славянобългарска и 290 години от рождението на Паисий
Хилендарски, които предизвикаха небивал интерес сред широката публика.
Постигнатото не е малко, но съществуват възможности за утвърждаване на
планирана и постоянна издателска дейност като се има за цел да бъде избегнат
предимно кампанийния характер на осъществяването й.
Оценка на състоянието на музеите
Въпреки оценката, че общината разполага с развита, поддържана и много добре
функционираща музейна мрежа, е ясно че са налице слабости. Създадените и
действащи музеи в Банско все още не са силен актив за развитието на културноисторическия туризъм като самостоятелен продукт. Въпреки обновените експозиции в
музейните сгради, те са оформени по морално остаряла методология, характерна за
централизираната и планирана икономика в социалистическия период, когато на
посетителя не се е предоставял избор за количеството и вида на информацията, която
е предоставена. Музейният комплекс няма каталози, уебстраница, приложение за
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мобилни устройства и т. н. Липсват интерактивни методи за общуване с посетителя.
Информацията, когато я има, не е преведена на езиците на целевите пазари за
международен туризъм. Няма осигурен достъп на хора с увреждания, голяма част от
експозициите (с изключение на Къща-музей „Никола Вапцаров‖ и Духовноисторически център „Св. Паисий Хилендарски‖) не се отопляват. Липсват указателни
табели на достъпни места с местоположението и най-обща характеристика на
отделните музеи. Немалък проблем е и фактът, че повечето експозиции са
разположени в старинни къщи, което предполага перманентна реставрация,
консервация, социализация и информационно обезпечаване.
С изключение на ученическите посещения, програмите, провеждани в сградите
от музейния комплекс не са достатъчни за да включат не само общността на Банско, но
и нейните посетители от съседните общини в един богат културен календар. За
чуждестранните туристи, програмите са много ограничени.
Всички тези проблеми водят до сравнително ниска посещаемост на музейните
обекти независимо, че ръководството оценява високо този показател, като го изчислява
като брой на посетители на експозиционна площ, като по този начин, музеят се
нарежда из първите в България. За съжаление, този вид измерване не води да
практически приложения в туризма.
Въпреки огромните традиции в областта на живописта, в Банско няма градска
художествена галерия. За целта, и то само с временни експозиции, се използва сградата
на Дома на изкуствата, в която има и изложби на занаятите и сувенирите. Поради
естеството на мероприятията, Домът на изкуствата не се използва оптимално – има
периоди, в които някои от помещенията остават празни.
Разпределение на посещаемостта и проведените беседи за 2011 г4.
Общ брой
посетители

Българи

От тях
чужденци

Проведени
беседи

От тях на
чужденци

Къща-музей „Никола Вапцаров‖
Постоянна иконна изложба
Къща-музей „Неофит Рилски‖
Историко-етнографски комплекс
„Радонова къща‖
Велянова къща
Духовно-исторически център
„Св. Паисий Хилендарски‖
Дом на изкуствата
Общо за гр. Банско
Общо посещения в гр.
Добринище

17,180
1,427
10,490

16,164
1,051
9,318

1,016
376
1,172

293
35
222

26
13
13

710

700

10

17

5

1,517

1,157

360

44

16

7,833

7,343

490

285

65

2,534
41,691

2,299
38,032

235
3,659

32
928

11
149

1,238

62

ОБЩО

42,929

3,659

990

Обект

1,238
39,270

149

Посещаемост на Музейния комплекс по видове посещения за периода 2009 - 2013 г.
Посещения
Общ брой
В т. ч. по образователни
програми
В т. ч. с безплатен вход
В т. ч. за временни експозиции
В т. ч. по сключени договори с
туроператори

4

2009

2010

2011

2012

2013

32422

31268

41691

32897

28794

560

630

825

10237
2989

10122
2135

14 991
2534

10606
2796

12903
2276

2015

1845

3026

3045

2986
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От данните е видно, че едва 10% от посещенията в Музейния комплекс в Банско
са били организирани от туроператори, като част от туристически пакет/екскурзия.
При положение, че при българските туристи Банско се посещава главно чрез
неорганизирани пътувания, липсата на уебсайт на музея, на информация за неговите
прояви води и до неизползване на пълния потенциал на Музейния комплекс. Този
потенциал се наблюдава в нагласите на българските туристи към дейности извън
летния сезон, от които 83,5% биха участвали в посещение на исторически места и
археологически обекти извън зимния сезон.
Изводи от състоянието на материалното културно наследство като ресурс за туризъм
Въпреки богатството на множество уникални ценности на материалното
културно наследство, то все още не се е превърнало от ресурс в актив на един
конкурентоспособен туризъм. Липсата на данни за посещенията на църкви,
манастири, демография на публиките и други маркетингови изследвания водят до
илюзорна оценка на ресурсите, и оттам - по-малко усилия да се превърнат тези
ресурси в атракции. Липсата на информираност за тях е наистина впечатляваща, дори
сред българските туристи - едва 0.7% от непосетилите българи са информирани за
архитектурните, археоложки и други културни забележителности на града.
Нематериално културно наследство
Традиционни занаяти
Много малко от традиционните занаяти в община Банско, за съжаление са
запазени. Правят се опити да се възродят, но те са по-скоро кампанийни (Дните на
Банската традиция, седмица на самодейността и др.). Много добре запазена е
автентичната банска кухня, но поради огромния приток на туристи се наблюдава и
масовизация на кулинарните традиции, която до известна степен ги погубва.
Традиционните за Банско по време на Възраждането, иконопис, монументална
живопис и др. вече са изчезнали и няма представители на Банската художествена
школа, които да продължат тези традиции. Тази липса се заема от конкурентни на
община Банско дестинации като Чепеларе (до Пампорово), Троян, Жеравна и др.
Като се има предвид огромния интерес към ярката местна идентичност на
туристическите дестинации - както на вътрешния пазар, в България, така и на
международните пазари, е необходимо Община Банско да положи усилия за
възраждане на традиционните занаяти, като създаде „Улица на занаятите‖. В тази
посока са насочени дългогодишни усилия за изграждане на улица „Гоце Делчев‖ в гр.
Банско. Проекта има за цел възстановяването на улицата със занаятчийските и
търговски обекти от близкото минало по подобие на комплекс „Етъра‖ до Габрово.
Целесъобразно е да се отдели специална сграда с ателиета, където да се практикуват
старите занаяти и едновременно да се обучават подрастващите. Това ще подсигури
съхранението и им, както развитието не само на културния туризъм, но и ще бъде база
за развитието на творчески и арт туризъм.
Фолклор
За разлика от традиционните занаяти и музеите, фолклорът в община Банско
процъфтява и, въпреки че няма данни за посещаемостта на многобройните
фолклорни мероприятия, самият факт че в общината има множество фолклорни
колективи доказва устойчивостта на фолклорната традиция и нейната висока
културна стойност.
За съжаление, нито един от колективите за фолклор в община Банско няма
календар на концертите, публикуван в Интернет, освен когато тези концерти са част
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от големи фолклорни фестивали. Не се използва и огромното музикално и танцово
богатство на Банския фолклор за развитието на творчески туризъм, както на
българския, така и на международните пазари. Липсата на информираност от страна
на потенциалните български туристи също е много ниска - под 0.1%.
За да се превърне Банския фолклор не само във временна атракция на вече
дошлите в община Банско туристи, но и причина за посещение на дестинацията,
трябва да се положат големи усилия за дигитализиране на огромното богатство на
фолклора, включването на всичките прояви на многобройните колективи в културния
календар и по-големи рекламни усилия в Интернет и социалните мрежи.
Читалища
Читалищата в общината са основен стълб за опазването, разпространението,
развитието и експозицията на културното наследство. Своеобразен водач е
читалището в Банско - това е "Н. Й. Вапцаров", което се явява най-значителния
културен институт в общината. Освен културно-просветните, библиотечни,
самодейните си дейности, насочени главно към жителите на Банско, читалищната
сцена се използва и за много прояви, представляващи интерес за туристите и
посетителите. Поради факта, че Банско не разполага с мултифункционална зала и
други сцени, материалната база на читалището е от жизненоважно значение за
фестивалната и концертни дейности както от страна на 600-те самодейци (деца - 350,
възрастни - 250), но и за професионални колективи от страната и чужбина в областта
на изпълнителните изкуства. В бъдещите планове е читалището да се превърне и в
център за съхранение на местните занаяти и да стане магнит на местните тъкачи,
ковачи, резбари, готвачи и др.
Ежегодни събития (фестивали, панаири и др.)
Културният календар на Банско постоянно се обогатява с нови събития. Някои
от събитията са традиционни и се провеждат в продължение на десетки години. Други
са новосъздадени, като "Хоризонт", но имат огромен успех още със създаването си.
Най-главните от тези ежегодни събития, включени в културния календар на
общинната и свързани с културата са:
Международен джаз фестивал;
Хоризонт Банско;
Оперен фестивал;
Международен Фестивал „Пирин Пее”;
Международен фестивал на планинарските филми;
Летни театрални празници „На публиката с любов“;
Фолклорен фестивал “Между три планини“;
Фестивал на изкуствата „Утринна звезда“;
Киномания под звездите;
Ден на самодееца в Банско;
Кукерско шествие;
Дни на Банската Традиция.
От изследванията на културния календар на Банско за последните 3 години, се
налага извода, че някои от културните събития не се провеждат постоянно - те се
появяват и изчезват и пак се появяват. Целесъобразно е да се положат усилия в посока
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на утвърждаване на Културният календар на общината, осигуряване на своевременна
публичност и създаване на традиции за популярни събития.
Оценка на културните ресурси за развитието на туризма в Банско - синтез
Банско има голям потенциал базиран на множество и разнообразни културни
ресурси. Този потенциал не е използван пълноценно. Най-големият проблем е ниската
информираност сред българските и чуждестранните посетители за възможности за
прекарване на свободното време и съчетаване на различните видове туризъм през ски
и извън ски сезона. Например дори от тези български туристи, които са посещавали
община Банско, само 30% са били информирани за културните паметници и
атракции, а само една пета са бил осведомени за културните фестивали и събития.

IV.

ЗАКРИЛА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Закрилата на културното наследство е система от мерки за осигуряване на
неговото опазване.

1. Цели на системата за опазване и представяне на културното
наследство
Целите на системата за опазване на културното наследство са определени с чл. 3,
ал. 1 от ЗКН, както следва:
Създаване на условия за опазване и закрила на културното наследство;
Устойчиво развитие на политиката по опазването на културното наследство;
Гарантиране на равен достъп на гражданите до културни ценности.
Опазване на културно-историческото наследство чрез открояване и
конкретизиране на местната специфика и с оглед превръщането на културното
наследство в съществен фактор за социално-икономическо развитие на община
Банско.

2. Принципи на закрила
Принципите на закрила също са законово дефинирани от ЗКН, а именно:
Равнопоставеност на различните видове културно наследство;
Децентрализация на управлението и финансирането на дейностите по
опазването му;
Публичност и прозрачност на управлението на дейностите по опазването на
културното наследство.

3. Приоритети на дейностите
Общинската политиката в областта на опазване на културното наследство
да се формира и реализира в съответствие със стратегическите национални и
регионални планови инструменти и във връзка с необходимостта от реализацията на
конкретни системни дейности по издирването, изучаването, идентификацията,
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документирането, регистрацията, консервацията, реставрацията и представянето на
културното наследство;
Да се положат максимални усилия за запазване, развитие, управление и
експониране за поколенията на културното наследство на Банско така, че то да помага
за патриотичното и естетическото възпитание на подрастващите, за издигане на
културния имидж на общината и повишаване на привлекателността туристическата
дестинация за български и чуждестранни туристи; намаляване на сезонността при
туристическото търсене и усъвършенстване на туристическия продукт с оглед на
богатото културно-историческо наследство;
Да се запази утвърдената културна инфраструктура, като същевременно се
обогатява и обновява културния живот в община Банско на основата на разпределяне на
отговорностите за него между държавата, общината и гражданското общество;
Да се обогатява и усъвършенства съществуващата инфраструктура, с оглед
преодоляване на нейните слаби страни - морално остарелия подход за експозиция,
енергийно неефективните системи за климатизация, отопление и осветление, липсата
на достъпна среда и пространства и подходящи условия за съхраняване и представяне на
частни и обществени колекции; популяризиране и публичност на наследството;
Да се осигури възможност за осъществяването на активни консервационни,
превантивно консервационни и лабораторни дейности;
Периодично да се приемат планове и програми с гарантирани инвестиции за
обновяване и модернизиране на съществуващата културна инфраструктура в
съответствие с международните стандарти;
Да се осигури финансирането на културните институти, като се работи с
дългосрочни и краткосрочни програми за основните дейности по издирване, съхранение,
проучване и опазване на културното наследство; средства за ремонт и усъвършенстване
на културната инфраструктура; обновяване на експозиции и специализирано
оборудване; подходящи условия за експониране; с целеви средства за съфинансиране в
бюджетите на всички юридически лица в сферата на културното наследство при
участие в проекти;
Да се осигури възможност културните институти да акумулират средства за
различни проекти и дейности;
Да се търсят възможности за доброто опазване и представяне на
обществените колекции; за откупки на движими културни ценности;
Да се осигури целево финансиране за дигитализиране на фондовете, с цел подоброто и интерактивно представяне на културното наследство и по-активното му
използване в търговски, туристически, рекламни и други индустрии;
Да се активизира публично-частното партньорство в областта на опазването
и социализирането на културното наследство, с оглед разработването на механизми за
намиране на алтернативни източници на финансиране;
Да се разработват програми и да се осигури финансиране за повишаване на
професионалната квалификация, профилирани обучения и специализации на
работещите в сферата на културата и културното наследство;
Да се разшири достъпа и да се работи за популяризиране на културното
наследство, за създаване на програми, съобразно принципите за атрактивно и
интерактивно представяне;
Да се работи за повишаване на обществения и медийния интерес към
дейността на институциите, както и за адекватно, активно и ефективно
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сътрудничество с институти от други страни, с цел преодоляване на изолацията на
местното културно наследство и приобщаване към ценностите на националното и
глобалното научно и културно информационно пространство;
Да се подобри координация между различните институции, ангажирани с
опазване, изучаване, съхранение, стопанисване, представяне на културното наследство
(държавата и общините; МК, БАН, Светия синод на БПЦ, други регистрирани
вероизповедания и др.) с оглед ползотворно взаимодействие по конкретните дейности на
съответните институти.

V.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ, МИСИЯ И ВИЗИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И
РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО
1. SWOT анализ

Извършването на наблюдение върху съществуващото положение на културноисторическите ресурси потвърждава основната посока на визията за развитието на
културно-историческия туризъм в двете общини. Наличието на богатото историческо,
културно, архитектурно и етнографско наследство в този типичен Балкански край,
разкрива потенциала за развитие в неизползваните стратегически възможности за
интегрирано представяне под формата на целогодишни маршрути и провеждане на
съвместни културно-развлекателни събития за различни възрастови и социални групи
туристи, форуми и мероприятия през четирите сезона на годината на базата на
комплекс включващ:
Историко-археологически антропогенни ресурси, съхранявани в експозициите
на историческите музеи на общинските центрове и зоните на археологическите
забележителности;
Архитектурно-исторически туристически ресурси;
Етнографски (в т. ч. читалищни и музейни експозиции и сбирки на
автентични културно-исторически и образователни експонати, образци, паметници и
материали) ресурси.
Процеса на определяне на първостепенните приоритети, цели и мерки при
построяването на план за управление на културните забележителности на община
Банско е целесъобразно да започне с анализ на силните страни, слабите страни,
възможностите и заплахите (SWOT анализ).
Стъпвайки на базата на този подход ще бъде възможно да се формулират
насоките за действие за максималното използване на силните страни за реализация на
съществуващите възможности и потенциал, както и да се използват тези възможности
за преодоляване на слабостите и елиминиране или редуциране на заплахите.
Матрица на силните, слабите страни, възможностите и заплахите в използването на
културно-историческите ресурси в Община Банско
I. СИЛНИ СТРАНИ
1. Уникална културна идентичност в националните традиции
2. Огромен потенциал на културните и творчески ресурси
3. Идентифицирани са значителен брой недвижими и движими културни ценности
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4. Наличие на изключително богато и разнообразно нематериално културно наследство, което все още се
предава по неформален път
5. Изградена мрежа от 5 действащи читалища, които се считат за естествена среда за общностите –
носители на културното наследство
6. Изградена и работеща музейна мрежа
7. Висока ангажираност на община Банско в създаването на ресурсна база за културния туризъм
8. Воля и желание на администрацията на община Банско да се справи с проблемите на инфраструктурата
9. Реализирани проекти за подобряване физическите качества на културни обекти с европейски финансов
ресурс
10. Направени мащабни инвестиции в сферата на туризма
11. Признание за приноса на град Банско към националните икономики като туристически дестинации
12. Емблематично и уникално културно влияние на общината върху имиджа на България
13. Богато, разнообразно и широкообхватно културно-историческо наследство с обекти от световно,
национално и регионално значение
14. Наличие на утвърдени самостоятелни и съвместни културно-развлекателни събития и форуми през
цялата година
15. Устойчиви взаимоотношения между институциите на общинско ниво в реализацията на общи проекти
в сферата на културно-историческия продукт и промоция
16. Наличие на приоритетност в стратегическите документи на общината за развитие на културноисторическия туризъм
17. Наличие на ръст на броя на посещенията в културно-историческите обекти за последните 5 години
18. Традиции в организирането на арт-фестивали, пленери, биеналета, симпозиуми и изложби на различна
тематика
19. Общинските културни институти в областта на сценичните изкуства разполагат с големи по площ и
обеми пространства и с високо специализирани и творчески кадри.
20. Мултиплициране на вложените във фестивали средства
21. Активно участие на библиотеките в разширената национална библиотечна мрежа и европейски и
световни програми
II. СЛАБИ СТРАНИ
1. Липса на разработени и одобрени релевантни стратегически документи на общината и музеите за
управление и развитие на културните забележителности
2. Слаба децентрализация на функциите по опазване на културното наследство, недостиг на
административен капацитет на местно и национално ниво
3. Неразкрит потенциал на културното наследство като елемент на устойчивото развитие и липса на
възвращаемост от културния туризъм
4. Ниска технологична обезпеченост за извършване на специализираните дейности в музеите, остарял и
труден за поддръжка сграден фонд, статични, еднотипни и неатрактивни експозиция
5. Недостиг на финансов ресурс за консервация и реставрация на културни ценности, музейна дейност и за
провеждане на теренни археологически проучвания
6. Недостатъчна щатна численост в част от музеите и кадрова необезпеченост в системата за опазване
на културното наследство
7. Липса на значителна посещаемост на археологическите обекти
8. Ниско равнище на туристическия маркетинг по отношение на културно-историческите ценности
9. Значително изоставане на инфраструктурата до археологическите обекти
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10. Изоставане на развитието на археологическите обекти по отношение на допълнителни разкопки,
консервация и експозиция
11. Липса на средства за финансиране на възстановяване на силно повредени значителни културни обекти
12. Липса на Обществен съвет за закрила на културното наследство като съвещателен орган към Община
Банско
13. Слаба активност на частния сектор в отрасли като културата, спорта
14. Недостатъчно финансиране на структуроопределящи дейности свързани с културното наследство на
общината – музейна дейност, археологически разкопки, реставрация на архитектурни и др. недвижими
културни ценности
15. Неизяснени правни статути на собственост на множество ресурси за културен туризъм
16. Недостиг на финансиране за подпомагане на инициативи в областта на визуалните изкуства
17. Липса на средства за откупки с цел попълване на фондовете в музеите
18. Ограничено използване на Дома на изкуствата
19. Фестивалите да останат регионални и да не успеят да се включат в класацията и мрежата на найавторитетните европейски фестивали
20. Ниска мотивация и недоразвита квалификация на персонала
21. Дигитализацията на съдържанието е в начален етап
III. ВЪЗМОЖНОСТИ
1. Устойчиво развитие на културно-историческите обекти на европейско и световно ниво и надграждане на
интегриран и диверсифициран туристически продукт на базата на ефективно използване и управление
на културно-историческия потенциал
2. Развитие (провеждане на разкопки, консервация и експозиция) на повредени и/или неразработени
културно-исторически забележителности
3. Създаване на Обществен съвет за закрила на културното наследство с участието на общината,
неправителствения сектор, културни дейци, експерти и др.
4. Промоция на културно-историческото наследство и обогатяване на маркетинговата позиция на
общината
5. Увеличаване на междуведомственото сътрудничество за бъдещи общи действия с цел икономическо и
социално развитие и ефективно използване на културните ресурси
6. Подготовка и реализация на проекти по програми на ЕС за извършване на инвестиции за подобряване,
промотиране и развитие на културно-историческия туристически продукт
7. Осъвременяване, анимиране и изграждане на нова материалната база за културен туризъм
8. Организация, промотиране и стимулиране за провеждане на нови фестивални събития, които в
последствие да се утвърдят в европейския календар.
9. Разработване на нови форми за насърчаване на четенето
10. Разширяване на участие в Европейски проекти и партньорски програми
11. Създаване на съвременни финансови инструменти за солидарно участие на ползвателите на културни
продукти при реализиране на дейности по консервация и реставрация и за провеждане на теренни
археологически проучвания
IV. ЗАПЛАХИ
1. Унищожаване на ценни културно-исторически ресурси вследствие на природни бедствия и забавяне на
възстановителни и консервационни работи
2. Унищожаване на определящи културно-исторически ресурси вследствие на институционални пречки
и/или реституционни и имотни претенции и процеси
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3. Нестабилност (сезонност) в туристическото търсене
4. Непълна финансова обезпеченост за реализация на стратегическите цели в сферата на развитие на
културно-историческите забележителности
5. Опасност от недофинансиране от страна на държавата и ЕС на заложените мерки за изграждане на нови
и подобряване на съществуващите обекти за фестивален и културен туризъм
6. Задълбочаване на ограниченията за използване на потенциала за сътрудничество и намаляване на
възможностите за постигане на общи цели
7. Липса на ангажираност на някои от заинтересованите страни да променят своя начин на правене на
бизнес прилагайки най-добрите практики в световен мащаб в туристическите индустрии и в
маркетинга на дестинациите
8. Забавяне в повишаване на качеството и разнообразието на културно-историческия туристически
продукт
9. Липса на специализирани структури на местно ниво по опазване на културното наследство
10. Влошаване на състояние на културните ценности в музеите и библиотеките поради съхранение и
експониране в неподходящи условия
11. Липса на съпътстваща инфраструктура на недвижимите културни ценности, което ще ги лиши от
възможност за ефективна социализация с всички негативни последствия – безстопанственост и разруха

2. Общи параметри на стратегическата рамка
Стратегическата рамка, определяща основните насоки за опазване на културното
наследство на община Банско през периода 2015 - 2020 г. отчита резултатите от
извършените аналитични проучвания за периода 2007-2013 г. и резултатите от
изпълнението на Общинския план за развитие на община Банско 2007 - 2013 г. Освен
това, в стратегическата рамка за развитие на общината през следващия програмен
период са взети под внимание очертаните насоки за регионалното и местно развитие,
заложени в редица документи на национално и областно ниво, както и в действащи
секторни стратегии и политики.
Важно място имат и предлаганите (все още не финализирани) национални
разчети за средствата, които ще се използват за финансиране на проекти и програми
от Националните оперативни програми за реализиране на кохезионната и на
социалната политики в програмния период 2014 - 2020 г.
Реалностите5, предизвикани от глобалната икономическа криза доведоха до
трудности в положителните тенденции в развитието, до влошаване на общите
параметри на стратегическата рамка за развитие на община Банско след 2008 - 2009 г.
Независимо от това, в следващия програмен период се залагат позитивни представи и
очаквания за бъдещо „динамично развитие‖, за „устойчиво развитие‖, за очакван
„висок икономически растеж и заетост‖, за „подобрено качество на живот‖ и за
„съхранено природно и културно наследство‖ и др.
Тези позитивни очаквания и представи за развитие на община Банско през
следващия 7 годишен период са заложени в основата на формулировката на визията
за развитие на общината и на стратегическите цели и приоритети на ОПР за периода
2014 – 2020 г.
Стратегическата рамка
взема под внимание
основните направления в
държавната регионална политика, която определя общите параметри на устойчивата
интегрирана политика за местно развитие чрез:
5

Общински план за развитие 2014 – 2020 г.
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Подпомагане развитието на общината, базирано основно на вътрешния
потенциал на местната икономика и пазари, най-силно изразено в сферата на туризма;
Създаване на условия за привличане и за ефективното усвояване на инвестиции
от различни донори;
Създаване на условия за изграждане на качествена жизнена среда - безопасна,
устойчива, екологична и естетическа среда, която ще допринесе за устойчиво развитие
на общината.
Един от основните акценти при обосноваване на стратегическата рамка за
опазване на културното наследство на община Банско за следващия програмен
период, е свързан с прилагане на проверените и широко прилагани в досегашната
практика принципи за формулиране на целите и приоритетите, заложени в
действащите стратегически, програмни и планови документи на различни
йерархични нива – национално, регионално,
областно и общинско. В това
отношение е ползван и опита на самата община по изготвянето и прилагането на
подобни стратегически, планови и програмни документи в предишния програмен
период 2007 - 2013 г. и преди това.
При формулиране на приоритетите на стратегическите цели, е да се отчитат
някои принципни изисквания с оглед на това предлаганите стратегически цели и
приоритети да бъдат ―работещи‖ и да изпълняват своето предназначение. Практиката
показва, че такива принципи са:
Реалистичност, свързана с отчитане на ресурсите, потенциалите и
спецификите на общината;
Постижимост, свързана с наличието на воля и интерес на всички
заинтересовани страни, които имат отношение към развитието на общината;
Приемственост и приложимост (вкл. и чрез модификация) на цели от
предходни планови документи и програмни периоди;
Измеримост, свързана с изискването да се прилагат обективни индикатори за
измерване на напредъка.

3. Визия за опазването и развитието на културното наследство и мисия
на общинската администрация.
Визията е представата за качествените характеристики на общината – такива,
каквито искаме да определят облика на общината през следващите години. Тази
представа е относително трайна и не би трябвало да се променя с годините. На
основата на подобна представа за общината се определят и основните стратегически
цели за развитие през следващите 7 години.
За целите на ОПР на община Банско за периода 2014 - 2020 г. се формулира
следната визия:
„Община Банско, динамично развиваща се, икономически силна и сигурна териториална
единица, желана Европейска туристическа дестинация, привлекателна територия за живот населена от хора проспериращи, спокойни за работата си, живота си и бъдещето на децата
си.”
В така формулираната визия за община Банско е заложено очакването, че в
резултат от изпълнението на целите ще се повишат темпът и степента на
икономическо развитие на общината (базирани на наличните ресурси и на
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разполагаемите потенциали), ще се подобрят условия за живот, ще се намалят
различията в условията на живот в отделните части на общинската територия и т. н.
На тази основа следва да се обоснове и визията за културното наследство за
състоянието към края на 2020 г.:
Община Банско е придобила широка популярност като е усъвършенствала
интегрирания си туристически продукт чрез значително подобрение на експозицията на
уникалното си културно богатство, модерно експонирани, социализирани и достъпни за
посетилите са недвижимите и движимите ценности, обогатена е програмата на сценичните
събития.
Мисията на общинската администрация е да изпълнява ролята на задвижващ
механизъм за опазването на местното културно-историческо наследство и обединител
на усилията в тази посока. Тя определя рамката и правилата на развитие и създава подобри условия и среда за реализацията на частната инициатива. Общинската
администрация работи в сътрудничество и партньорство с всички заинтересовани
страни на територията на общината. Тя е коректен и лоялен партньор, който влага
време и средства за стимулиране и стартиране на различни процеси, като гарантира
връщането на общинските приходи от туризъм в туристическите дейности и
инициативи и съдейства за намирането на допълнителни фондове за финансиране
чрез донорски програми и проекти.

4. Стратегически цели за развитие, приоритети и мерки.
Методическият подход, прилаган при дефиниране на стратегическите цели, до
голяма степен е базиран на принципа на йерархичност. На основата на Визията за
развитие е определена Главната цел. Тя е декомпозирана на няколко Стратегически
цели. От своя страна всяка стратегическа цел е конкретизирана с набор от приоритети
за нейното изпълнение. От своя страна всеки приоритет е представен от мерки.
Предлаганите стратегически цели са с възможно по-конкретна формулировка, което
предполага по-ясно дефиниране на приоритетите и мерките, които ги конкретизират.
Ясната формулировка на целите дава възможност да се предложат и съответните
индикатори за измерване на степента на реализацията им. Чрез предлаганата система
от обективно измерими индикатори за наблюдение на плана се осигурява изискването
за измерване на степента на изпълнение на съответните стратегически цели.
На основата на посочените основни направления на провежданата и през
следващия програмен период общинска политика за устойчиво интегрирано местно
развитие, се формулира Главната стратегическа цел:
По-нататъшно утвърждаване на постигнатото в сферата на опазване на културноисторическото наследство, подобряване стандарта на експозиция и популяризиране на
културното наследство чрез ефективно използване на собствени ресурси и разполагаем
потенциал, привличане на външно финансиране и разширяване на взаимноизгодното
партньорство.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 (СЦ1): Повишаване на капацитета за опазване на
нематериалното културно наследство.
Към момента българското законодателство не дава достатъчно ясна и
общоприемлива дефиниция за нематериално културно наследство и не предоставя
специална пряка закрила за същото. Практика в неговото опазване е прилагането на
принципите на обичайното, неписано право, че нематериалното наследство е
обществено достъпно и всеки член на обществото има правото да го практикува и
използва, не само за лични нужди, но и с комерсиална цел. Така на културния пазар
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нематериалното наследство е представено в множество изразни форми с доминиращо
комерсиален характер.
Наличието на примери от практиката, указващи реалните опасности пред
опазването и съхранението на нематериалното културно наследство посочват, че сега
действащата система за неговата закрила е сравнително неефективна и не отговаря на
съществуващите обществени отношения, свързани с неговото използване.
Характер на целта: дългосрочен с общинско и национално значение.
Ползи: идентифицирани и регистрирани фондове нематериално културно
наследство, повишени нива на промоция и популярност на наследството, повишаване
на посещаемостта и заетостта, икономически ръст, ръст на доходите.
Инструменти за постигане: регистриране на формите на нематериалното
културно наследство на територията на общината; разработване на система за
опазване на нематериалното културно наследство; дигитализиране, популяризиране и
онлайн
представяне
на
нематериалното
наследство;
оптимизиране
на
експозиционната среда, подобряване на материалната база, приемане на правила за
достъп и ограничения при използване на нематериалното наследство, водещи до
неговото изопачаване или опорочаване.
Основен източник за изпълнение на мерките по Стратегическа цел 1 и
свързаните с нея приоритети и специфични цели са Структурните и Кохезионния
фонд на ЕС, средства от националния и общинския бюджети, както и от частния
сектор.
Показатели за наблюдение и контрол: обем на посещенията, нива на публичен
рейтинг, обем и динамика на растежа на приходите, ръст на заетостта.
Приоритети по Стратегическа цел 1:
Приоритет 1.1. Подпомагане и стимулиране развитието на музейната дейност
Този приоритет е във връзка с влагане на средства и усилия в посока на
преодоляване на слабостите в работата на Музейния комплекс по отношение на
методологията на експозиция, привлекателност на програмите, профил на посетителя,
интерактивност и онлайн промоция, перманентната материална поддръжка на базата.
Мярка 1.1.1. Регистриране на формите на нематериалното културно наследство на
общината;
Мярка 1.1.2. Дигитализация на нематериалното наследство;
Мярка 1.1.3. Изработване и приемане на правила за достъп и ограничения при
използване на нематериалното наследство с цел превенция от неговото изопачаване или
опорочаване;
Мярка 1.1.4. Внедряване на електронна система за детайлно статистическо отчитане
на посещенията в музейните обекти;
Мярка 1.1.5. Разработване и прилагане на концепция за повишаване на използваемостта
на Дома на изкуствата.
Приоритет
читалищата

1.2. Подпомагане

и стимулиране

развитието

на

дейността на

Много малко от традиционните занаяти в община Банско, за съжаление са
запазени. Правят се опити да се възродят, но те са по-скоро кампанийни (Дните на
Банската традиция, седмица на самодейността и др.). Много добре запазена е
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автентичната банска кухня, но поради огромния приток на туристи се наблюдава и
масовизация на кулинарните традиции, която до известна степен ги погубва.
Традиционните за Банско по време на Възраждането, иконопис, монументална
живопис и др. вече са изчезнали и няма представители на Банската художествена
школа, които да продължат тези традиции. Тази липса се заема от конкурентни на
община Банско дестинации като Чепеларе (до Пампорово), Троян, Жеравна и др.
За разлика от традиционните занаяти и музеите, фолклорът в община Банско
процъфтява и, въпреки че няма данни за посещаемостта на многобройните
фолклорни мероприятия, самият факт че в общината има множество фолклорни
колективи доказва устойчивостта на фолклорната традиция и нейната висока
културна стойност. За съжаление, нито един от колективите за фолклор в община
Банско няма календар на концертите, публикуван в Интернет, освен когато тези
концерти са част от големи фолклорни фестивали.
Мярка 1.2.1. Ремонт и привеждане във функционалност на зала за танци в читалище
„Н. Вапцаров” в гр. Банско;
Мярка 1.2.2. Изработка, приемане и реализация на концепция за сценично представяне
на автентичния фолклор;
Мярка 1.2.3. Създаване на ателиета за практикуване и обучение по традиционните
занаяти и застрашени фолклорни дейности;
Мярка 1.2.4. Експониране на стари ценни книги в библиотека в читалище „Н.
Вапцаров”;
Мярка 1.2.5. Възлагане и реализация на проект за обновяване на приемната среда и
хранилищата в помещенията на библиотеките в читалище „Н. Вапцаров”;
Мярка 1.2.6. Осигуряване на енергийни ефективно отопление на читалище „Д. Благоев 1925”, гр. Добринище;
Мярка 1.2.7. Осигуряване на материална подкрепа на читалищата по съставните
населени места.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 (СЦ2): Подобряване на състоянието и развитие на
движимото и недвижимото културно наследство.
Характера на тази цел е дългосрочен с местно, национално и международно
значение. Има широкомащабна амбиция за съхраняване на културната памет и
историческо наследство и създаване на условия за развитие и обогатяване на всички
направления в сферата на културата като фактори за устойчиво развитие.
Реализацията й ще доведе до подобряване на социално-икономическите показатели на
общината – икономически ръст, повишаване на заетостта и благосъстоянието на
жителите чрез полагане на усилия и разходване на средства за развитие на
методологиите за експозиция, подкрепа в съхраняване на фондовите единици,
продължаване на дейностите в утвърдените вече археоложки обекти и за своевременно
разработване на нови площадки при бъдещо възникване на интересни
археологически находки.
Заинтересовани страни в постигането на тази цел са всички граждани на
общността, НПО, браншовите организации и публичните тела на управление.
Съществуват добри възможности за инвестиции на публични и частни средства в
подобряването на достъпа и качеството на културните забележителности и
надграждане на цялостния туристически продукт. Целта има връзка със Стратегическа
цел 1 „Създаване на добра бизнес среда за развитие и повишаване на конкурентоспособността
на икономиката”, Приоритет 1.2. „Запазване и доразвиване на водещите позиции на
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общината като национален туристически център”, Специфична подцел 1.2.3. “Стимулирано
насочване на инвестиции в развитие и промоциране на алтернативни форми на зимния
туризъм, базирани на културно-историческото наследство и на уникални природни
дадености на общината” от Общинския план за развитие 2014 - 2020 г.
Основен източник за изпълнение на мерките по Стратегическа цел 2 и
свързаните с нея приоритети и специфични цели са Структурните и Кохезионния
фонд на ЕС, средства от националния и общинския бюджети, както и от частния
сектор.
Очакванията при реализирането на документа предвиждат равностойно
партньорство между държавните и местните власти, неправителствените институции,
бизнеса, културните и научни институти за опазване и социализиране на културното
наследство, съхранявано в музеите, частните и обществените колекции.
Приоритети по Стратегическа цел 2:
Приоритет 2.1. Подкрепа в развитието на експозициите и съхранение на фондовите
единици
Този приоритет е в посока развитие в експозиция на движимите културни
ценности от една страна и продължаване и осигуряване на устойчивост на резултатите
от изпълнението на предходни мерки, от друга. В основата е стремежа за обогатяване и
усъвършенстване съществуващата инфраструктура, с оглед преодоляване на нейните
слаби страни - морално остарелия подход за експозиция, енергийно неефективните
системи за климатизация, отопление и осветление, липсата на достъпна среда и
пространства и подходящи условия за съхраняване и представяне на частни и
обществени колекции; популяризиране и публичност на наследството.
Мярка 2.1.1. Ремонт и
реставраторската лаборатория;

модернизиране

на

експозицията,

фондохранилището,

Мярка 2.1.2. Увеличаване на средствата за финансиране на проекти за различни
музейни дейности;
Мярка 2.1.3. Попълване на музейния фонд чрез ежегодни откупки;
Мярка 2.1.4. Осигуряване на необходимото оборудване за специализираните музейни
дейности и стимулиране на научните изследвания, издания и специализирана периодика;
Мярка 2.1.5. Социализиране на движимите културни ценности, притежание на
юридически и физически лица.
Приоритет 2.2. Подобряване на състоянието и развитие на археологическите
забележителности
Характера на този приоритет е дългосрочен с местно, национално и
трансгранично значение. Има широкомащабна амбиция за съхраняване на
културната памет и историческо наследство и създаване на условия за развитие и
обогатяване на всички направления в сферата на културата като фактори за
устойчиво развитие. Реализацията й ще доведе до подобряване на социалноикономическите показатели на общините – икономически ръст, повишаване на
заетостта и благосъстоянието на жителите.
Създаване на допълнителни възможности за развитието на археологическите
обекти и засилване на интереса към културния туризъм чрез продължаване на
архитектурните проучвания и сондажи на обектите, провеждане на изкопни работи с
цел изясняване на датировката на различните пластове, извършване на съвременна
консервация на изчерпаните пластове и достигане на материкова основа; експозиция и
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осветление; наблюдение и охрана на обекта чрез соларни клетки; подобряване на
указателната информация към обектите.
В местността „Свети Никола‖ е направена консервация и реставрация на
проучванията до 2010 г. на всички разкрити до този момент каменни стени. Направена
е каменна пътека от плочи за достъп на инвалиди и туристическа пътека с парапети
(по проект „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО И ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА НА
ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АТРАКЦИИ НА ОБЩИНА БАНСКО – БАНСКО КРЪСТОПЪТ
НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ‖). Поставени са указателни табели и кът за отдих.
В археологически обект крепост „Ситан кале‖ в м. „Калята‖ е проучена част от
източната и северната крепостна стена на цитаделата и е консервирана до
проучванията през 2013 г. Направени са указателни табели, кътове за отдих и пътека с
каменни плочи и парапет (по проект „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО И
ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АТРАКЦИИ НА ОБЩИНА
БАНСКО – БАНСКО КРЪСТОПЪТ НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ‖).
Заинтересовани страни в постигането на
общностите, НПО, браншовите организации и
Съществуват добри възможности за инвестиции
подобряването на достъпа и качеството на
надграждане на цялостния туристически продукт.

тази цел са всички граждани на
публичните тела на управление.
на публични и частни средства в
културните забележителности и

Мярка 2.2.1. Продължаване на разкопките, проучвателните работи, реставрация и
консервация на археологически комплекс „Св. Никола” в околностите на гр. Банско;
Мярка 2.2.2. Продължаване на разкопките, дълбочинно разкритие, реставрация и
консервация на археологически комплекс „Ситан кале” в м. „Калята”;
Мярка 2.2.3. Провеждане на реставрация и консервация на откритите пластове,
провеждане на проучвателни сондажи на тракийско светилище (VII-V в.), раннохристиянска
базилика (IV-V в сл. Хр.). средновековна църква (XI-XII в.) и параклис-оброчище (XIX в.);
възстановяване на съществуващия предпазен навес и разрешаване на проблемите с
реституционните претенции на археологически обект „Св. Иван”, гр. Банско;
Мярка 2.2.4. Локализация, проучвателни работи и сондажи на антично селище и
некропол в м. „Карагонско” и м. „Св. Марина”;
Мярка 2.2.5. Проучвателни работи и сондажи на антична крепост в м. „Юлен”, НП
„Пирин”;
Мярка 2.2.6. Проучвателни обходи и сондажи на раннохристиянска базилика в м.
„Свети Георги”, находки в м. „Свети Илия”, антично светилище в м. „Света Варвара”, и
селище в м. „Света Текла”;
Мярка 2.2.7. Проучвателни работи и сондажи на късноантична базилика „Св. Атанас”,
обект в м. „Свети Влас”, обект „Св. Ана и Св. Яким” в близост до м. „Св. Никола”;
Мярка 2.2.8. Археологически проучвания с цел откриване на стените на старата
култова постройка на параклис „Св. Петър и Павел”;
Мярка 2.2.9. Проучвателни обходи и сондажи на обект в м. „Св. София” по пътя за х.
Вихрен;
Мярка 2.2.10. Проучвателни работи и сондажи на оброчище и селище в м. „Св.
Димитър”;
Мярка 2.2.11. Проучвателни работи и сондажи в близост на манастир „Св.
Панталеймон”;
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Мярка 2.2.12. Извършване на сондажи на регистрираните в АКБ обекти в землището на
гр. Добринище.
Приоритет 2.3. Подобряване състоянието на туристическата инфраструктура до
културно-историческите забележителности
Този приоритет се дефинира от стремежа за развитие на културноисторическите забележителности чрез подобряване и поддържане на качеството на
достъп и информираност до водещите археологически атракции чрез създаване на
отворена интегрирана система от туристически пътеки с възможности за многобройни
варианти. Приоритетът кореспондира с изпълнение на задачите, залегнали в
Специфична цел 1.2.3. Създаване на културни маршрути “Сътворено през вековете в
селищата в община Банско” в Общински план за развитие на Община Банско 2014 – 2020
г.
Постигането на подцелите на този приоритет ще допринесе за изграждане на
интегрирана пътна мрежа „макадамов тип” и създаване на отворен туристически тур в
различни варианти и дължини на база на водещите археологически обекти в
околностите на гр. Банско.
Измерими индикатори:
Реконструкция и рехабилитация на съществуваща туристическа пътека “макадамов
тип” – „От нов асфалтов път до гр. Добринище” – 3 242,00 м
Реконструкция и рехабилитация на съществуваща туристическа пътека “макадамов
тип” – „От ул. Найден Геров до връзка с нов асфалтов път Банско – Добринище – 1 669,00 м
Реконструкция и рехабилитация на съществуваща туристическа пътека “макадамов
тип” – „От гр. Банско до моста на р. Бъндерица ” – 2 909,00 м
Реконструкция и рехабилитация на съществуваща туристическа пътека – от
археологически обект “Св. Никола” до макадамов път Банско - Добринище – 922,00 м
Реконструкция и рехабилитация на съществуваща туристическа пътека - от
макадамов път Банско до връзка с моста на р. Бъндерица – 3 493,00 м
Реконструкция и рехабилитация на съществуваща туристическа пътека – „От Св.
Никола до археологически обект “Ситан кале” – 7 860,00 м

Мярка 2.3.1. Изграждане на мрежа от културно-туристически пътеки „макадамов
тип” до водещите археологически обекти чрез реконструкция и рехабилитация на
съществуващи туристически пътеки;
Мярка 2.3.2. Извършване на рутинна поддръжка на пътната мрежа и информационните
средства.
Приоритет
забележителности

2.4.

Подкрепа

за

опазване

на

архитектурно-историческите

През последните 15 години се наблюдават процеси на запустяване на
неподдържани и/или изоставени архитектурни паметници. Това основно се отнася за
такива, които са частна собственост и представляват компонент от архитектурноисторически ансамбъл или са експонирани самостоятелно. Има случаи на срутване на
ценни исторически сгради, които към настоящия момент не са възстановени. С цел да
се избегнат срутвания на паметници е необходимо да се извършат дейности за анализ
на актуалното състояние на архитектурните паметници, прилагане на превантивни
мерки за недопускане на разрушаване, налагане на административно-наказателни
механизми за реабилитация на частни обекти и др.
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Мярка 2.4.1. Заснемане на архитектурно-историческите паметници и създаване на
общинска база данни за количество и актуално състояние на архитектурно-историческите
паметници;
Мярка 2.4.2. Оказване на административна подкрепа респ. прилагане
административно-наказателни механизми на собственици на застрашени обекти;

на

Мярка 2.4.3. Продължаване на реставрационните работи на параклиса на църква
„Успение Богородично”;
Мярка 2.4.4. Ремонт на покривна конструкция и почистване на фугировка на кулакамбанария на църква „Св. Троица”;
Мярка 2.4.5. Изографисване на стени в църква „Св. Троица”;
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 (СЦ3): Подобрение на услугите – професионална и
езикова подготовка на заетите ръководни и изпълнителски кадри, промоция и
популяризиране на културно-историческите ценности.
Основните изводи при анализа на музейното и читалищното дело показват
слабости в адаптацията на услугите в езиково и концептуалното им представяне. Тази
стратегическа цел има амбицията да бъдат премахнати негативните влияния от
недобрата промоция и популяризация на богатото културното наследство на Банско.
Използвайки модерни интерактивни подходи и чрез всестранната подкрепа на
заинтересованите страни и непрекъсната квалификация на наличния персонал,
повишаване на знанията и уменията и мотивиране за придобиване на научни степени
в области, свързани с музейното дело.
Характер на целта: непосредствен и дългосрочен с общинско, регионално и
национално значение. Целта допринася за развитието и увеличаването на капацитета
на управление и ефективно използване на културно-историческите ценности.
Инструменти за постигане: разработване на действаща образователна програма;
създаване на нови партньорства и поддържане на старите с музеи от националната
мрежа, читалища и др. организации с нестопанска цел; издаване на дипляни,
картички, мултимедийни продукти, изработка на значки, сувенири и др.;
разработване и издаване на луксозно издание, съдържащо културното богатство;
изработка на уеб страници на музеен комплекс и читалища; непрекъсната
квалификация на наличния персонал, повишаване на знанията и уменията и
мотивиране за придобиване на научни степени в области, свързани с музейното дело.
Ползи: икономически ръст, ръст на доходите, повишаване качеството на
обслужване.
Основен източник за изпълнение на мерките по Стратегическа цел 3 и
свързаните с нея приоритети и специфични цели са Структурните и Кохезионния
фонд на ЕС, средства от националния и общинския бюджети, както и от частния
сектор.
Очакванията при реализирането на документа предвиждат равностойно
партньорство между държавните и местните власти, неправителствените институции,
бизнеса, културните и научни институти за опазване и социализиране на културното
наследство, съхранявано в музеите, частните и обществените колекции.
Приоритет 3.1. Професионална и езикова преподготовка на заетите ръководни и
изпълнителски кадри
Сред най-ценните ресурси на музейното и читалищното дело е неговият
персонал. Към настоящия момент работят квалифицирани специалисти с богат опит в
Стратегия за опазване на културното наследство на територията на Община Банско 2015 - 2020 година

71

музейното дело, достатъчно мотивирани и способни да следват набелязаните цели.
Управлението на човешките ресурси трябва да е насочено към създаване на условия за
професионална реализация, екипна работа и позитивни отношения. В длъжностните
характеристики трябва да има ясно разписани задължения, отговорности и
правомощия, подчиненост и нива на докладване. Важен елемент на мониторинга е
атестирането, което да се извършва реално на база на постигнатите резултати.
Изградената щатна структура е обвързана с основните дейности на музея, но във
връзка с разширяването на експозиционната площ, е наложително изготвянето на
мотивирано предложение до Министерство на културата за субсидиране на още две
щатни места, които да се заемат от екскурзоводи с добра чуждоезикова подготовка.
Мярка 3.1.1. Непрекъсната квалификация на наличния персонал, повишаване на
знанията и уменията и мотивиране за придобиване на научни степени в области, свързани с
музейното и читалищното дело;
Мярка 3.1.2. Разработване и реализация на образователна програма за музеите и
читалищата;
Мярка 3.1.3. Подкрепа за научноизследователската дейност на музеите и читалищата;
Мярка 3.1.4. Създаване и утвърждаване на ежегоден семинар за състояние и развитие на
културно-историческите ресурси в региона.
Приоритет 3.2. Подобряване на промоцията и популяризирането на културноисторическото наследство
Отчетените слабости в организацията на рекламата на музеите, читалищата и
културните ценности в ситуация на съществуващи възможности от модерен тип за
промоция, представяне и популяризиране на културно-историческото богатство е
причина за насочване на усиля и ресурси към подобряване и усъвършенстване на
системата за осигуряване на публичност и привлекателност.
Мярка 3.2.1. Разработване и издаване на луксозно издание с всеобхватна информация за
културно-историческото богатство на региона на Банско;
Мярка 3.2.2. Изработка на информационни и интерактивни уеб страници на музейния
комплекс и читалищата;
Мярка 3.2.3. Издаване на ежегодни брошури за опазването и развитието на културното
наследство.
Цели, приоритети и мерки на Стратегията за опазване на културното наследство
ВИЗИЯ:
„Община Банско е придобила широка популярност като е усъвършенствала интегрирания си туристически продукт
чрез значително подобрение на експозицията на уникалното си културно богатство, модерно експонирани,
социализирани и достъпни за посетилите са недвижимите и движимите ценности, обогатена е програмата на
сценичните събития.”
Главна стратегическа цел
„По-нататъшно утвърждаване на постигнатото в сферата на опазване на културно-историческото наследство,
подобряване стандарта на експозиция и популяризиране на културното наследство чрез ефективно използване на
собствени ресурси и разполагаем потенциал, привличане на външно финансиране и разширяване на
взаимноизгодното партньорство.”
Стратегически цели
Код
СЦ1

Формулировка
Повишаване на
капацитета за

Приоритети
Код
1.1.

Формулировка
Подпомагане и
стимулиране

Специфични подцели
Код
1.1.1.

Формулировка
Регистриране на формите на нематериалното
културно наследство на общината
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опазване на
нематериалното
културно
наследство

развитието на
музейната дейност

1.1.2.

Дигитализация на нематериалното наследство

1.1.3.

Изработване и приемане на правила за достъп
и ограничения при използване на
нематериалното наследство с цел превенция от
неговото изопачаване или опорочаване
Внедряване на електронна система за детайлно
статистическо отчитане на посещенията в
музейните обекти
Разработване и прилагане на концепция за
повишаване на използваемостта на Дома на
изкуствата
Ремонт и привеждане във функционалност на
зала за танци в читалище „Н. Вапцаров” в гр.
Банско
Изработка, приемане и реализация на
концепция за сценично представяне на
автентичния фолклор
Създаване на ателиета за практикуване и
обучение по традиционните занаяти и
застрашени фолклорни дейности
Експониране на стари ценни книги в библиотека
в читалище „Н. Вапцаров”
Възлагане и реализация на проект за обновяване
на приемната среда и хранилищата в
помещенията на библиотеките в читалище „Н.
Вапцаров”;
Осигуряване на енергийни ефективно
отопление на читалище „Д. Благоев - 1925”, гр.
Добринище
Осигуряване на материална подкрепа на
читалищата по съставните населени места
Ремонт и модернизиране на експозицията,
фондохранилището, реставраторската
лаборатория
Увеличаване на средствата за финансиране на
проекти за различни музейни дейности
Попълване на музейния фонд чрез ежегодни
откупки
Осигуряване на необходимото оборудване за
специализираните музейни дейности и
стимулиране на научните изследвания, издания и
специализирана периодика
Социализиране на движимите културни
ценности, притежание на юридически и
физически лица
Продължаване на разкопките, проучвателните
работи, реставрация и консервация на
археологически комплекс „Св. Никола” в
околностите на гр. Банско
Продължаване на разкопките, дълбочинно
разкритие, реставрация и консервация на
археологически комплекс „Ситан кале” в м.
„Калята”

1.1.4.

1.1.5.

1.2.

Подпомагане и
стимулиране
развитието на
дейността на
читалищата

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.
1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.
СЦ2

Подобряване на
състоянието и
развитие на
движимото и
недвижимото
културно
наследство

2.1.

Подкрепа в
развитието на
експозициите и
съхранение на
фондовите единици

2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

2.1.5.

2.2.

Подобряване на
състоянието и
развитие на
археологическите
забележителности

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

Провеждане на реставрация и консервация на
откритите пластове, провеждане на
проучвателни сондажи на тракийско светилище
(VII-V в.), раннохристиянска базилика (IV-V в сл.
Хр.). средновековна църква (XI-XII в.) и параклисоброчище (XIX в.); възстановяване на
съществуващия предпазен навес и
разрешаване на проблемите с реституционните
претенции на археологически обект „Св. Иван”,
гр. Банско
Локализация, проучвателни работи и сондажи
на антично селище и некропол в м.
„Карагонско” и м. „Св. Марина”
Проучвателни работи и сондажи на антична
крепост в м. „Юлен”, НП „Пирин”
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2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.
2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
2.3.

2.4.

Подобряване
състоянието на
туристическата
инфраструктура до
културноисторическите
забележителности
Подкрепа за
опазване на
архитектурноисторическите
забележителности

2.3.1.

2.3.2.
2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.
2.4.4.

2.4.5.
СЦ3

Подобрение на
услугите –
професионална
и езикова
подготовка на
заетите
ръководни и
изпълнителски
кадри, промоция
и популяризиране
на културноисторическите
ценности

3.1.

Професионална и
езикова
преподготовка на
заетите ръководни и
изпълнителски кадри

3.1.1.

Непрекъсната квалификация на наличния
персонал, повишаване на знанията и уменията и
мотивиране за придобиване на научни степени в
области, свързани с музейното и читалищното
дело

3.1.2.

Разработване и реализация на образователна
програма за музеите и читалищата
Подкрепа за научноизследователската дейност
на музеите и читалищата
Създаване и утвърждаване на ежегоден
семинар за състояние и развитие на културноисторическите ресурси в региона
Разработване и издаване на луксозно издание с
всеобхватна информация за културноисторическото богатство на региона на Банско
Изработка на информационни и интерактивни
уеб страници на музейния комплекс и
читалищата

3.1.3.
3.1.4.

3.2.

Подобряване на
промоцията и
популяризирането на
културноисторическото
наследство

Проучвателни обходи и сондажи на
раннохристиянска базилика в м. „Свети Георги”,
находки в м. „Свети Илия”, антично светилище в
м. „Света Варвара”, и селище в м. „Света
Текла”
Проучвателни работи и сондажи на
късноантична базилика „Св. Атанас”, обект в м.
„Свети Влас”, обект „Св. Ана и Св. Яким” в
близост до м. „Св. Никола”
Археологически проучвания с цел откриване на
стените на старата култова постройка на
параклис „Св. Петър и Павел”
Проучвателни обходи и сондажи на обект в м.
„Св. София” по пътя за х. Вихрен
Проучвателни работи и сондажи на оброчище и
селище в м. „Св. Димитър”
Проучвателни работи и сондажи в близост на
манастир „Св. Панталеймон”
Извършване на сондажи на регистрираните в
АКБ обекти в землището на гр. Добринище
Изграждане на мрежа от културно-туристически
пътеки „макадамов тип” до водещите
археологически обекти чрез реконструкция и
рехабилитация на съществуващи туристически
пътеки
Извършване на рутинна поддръжка на пътната
мрежа и информационните средства
Заснемане на архитектурно-историческите
паметници и създаване на общинска база
данни за количество и актуално състояние на
архитектурно-историческите паметници
Оказване на административна подкрепа респ.
прилагане на административно-наказателни
механизми на собственици на застрашени
обекти
Продължаване на реставрационните работи на
параклиса на църква „Успение Богородично”
Ремонт на покривна конструкция и почистване
на фугировка на кула-камбанария на църква
„Св. Троица”
Изографисване на стени в църква „Св. Троица”

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

Издаване на ежегодни брошури за опазването и
развитието на културното наследство

При разработване на стратегията е необходимо формулираните цели и
приоритети да отчитат целите и приоритетите, заложени в стратегически и планови
документи от по-високо йерархично ниво. В случая това са следните документи, които
са приети и могат да бъдат разглеждани като действащи:
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Регионален план за развитие на Югозападния район 2014 - 2020 г., приет с
Решение на МС № 457 / 01.08.2013 г.;
Областна стратегия за развитие на област Благоевград – 2014 - 2020 г.,
приета от Регионалния съвет на 30 юли 2013 г.;
Общински план за развитие 2014 – 2020 г. – в процес на приемане.
При формулиране на целите и приоритетите на е отчитано изискването за
определена корелация с тези, заложени в посочените планови и стратегически
документи от по-високо йерархично ниво. Това изискване за формулиране на целите
и приоритетите на Стратегията е прилагано в съответствие и с изискването да се
отчитат специфичните особености и оценките за разполагаемите ресурси и
потенциали на община Банско.
Съответствие на целите и приоритетите на Стратегията за опазване на културното
наследство с документи от по-високо йерархично ниво
Цели и приоритети на
Стратегията за опазване
на културното наследство
на община Банско

Наличие на съответствие в:
Регионален план за
развитие на Югозападен
район (ниво 2)

СЦ1: Повишаване на
капацитета за опазване
на нематериалното
културно наследство

Приоритет І. Повишаване
конкурентоспособността на
регионалната икономика,
Специфична цел І.4:
Оползотворяване на
местния туристически
потенциал

СЦ2: Подобряване на
състоянието и развитие
на движимото и
недвижимото културно
наследство

Приоритет І. Повишаване
конкурентоспособността на
регионалната икономика,
Специфична цел І.4:
Оползотворяване на
местния туристически
потенциал

СЦ3: Подобрение на
услугите –
професионална и езикова
подготовка на заетите
ръководни и
изпълнителски кадри,
промоция и
популяризиране на
културно-историческите
ценности

Приоритет ІV. Повишаване
конкурентоспособността на
човешките ресурси и
подобряване качествата на
урбанизираната среда

Областна стратегия за
развитие на област
Благоевград 2014 – 2020 г.

Стратегическа цел 3 е:
"Развитие на туризма, като
стратегически отрасъл за
областта, при използване на
наличните природни,
културни, исторически и
други ресурси",

Мярка 3.4. „Създаване и
развитие на интегрирани
туристически продукти”, т. 7.
„Археологически разкопки,
реставрации,
реконструкции и
социализиране на
паметници на културата или
други ценни обекти”;

Мярка 3.4. „Създаване и
развитие на интегрирани
туристически продукти”, т. 8.
„Реализиране на
познавателни кампании за
общото наследство на
региона”.

Общински план за развитие
на Община Банско 2014 2020 г.
Приоритет 1.2. “Запазване и
доразвиване на водещите
позиции на общината като
национален туристически
център", Специфична цел
1.2.3. “Стимулирано
насочване на инвестиции в
развитие и промоциране на
алтернативни форми на
зимния туризъм, базирани на
културно-историческото
наследство и на уникални
природни дадености на
общината”
Приоритет 1.2. “Запазване и
доразвиване на водещите
позиции на общината като
национален туристически
център", Специфична цел
1.2.3. “Стимулирано
насочване на инвестиции в
развитие и промоциране на
алтернативни форми на
зимния туризъм, базирани на
културно-историческото
наследство и на уникални
природни дадености на
общината”
Приоритет 3.1. Подобряване
на достъпа до образование,
здравеопазване и социални
дейности и предотвратяване
на рисковете за социално
изключване”, Специфична
подцел 3.1.2. Подобряване на
гарантирания достъп на
жителите на общината до
образователни, здравни,
социални и културни услуги
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VI.

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

Индикативната финансова таблица пресъздава общата
реализацията на общинския план за развитие. В нея
предварителни разчети и предвиждания за финансиране на
проекти и програми, както и на т. нар. ―меки‖ мерки, които
характер.

финансова рамка за
се включват всички
предложените в ОПР
нямат инвестиционен

Основното предназначение на индикативната финансова рамка е да се
представят разчети за необходимия финансов ресурс за отделните цели и приоритети,
т.е. да се представи структурата на необходимите средства – по стратегически цели и
приоритетни направления. На второ място – да се посочат основните източници на
финансиране и структурата им по ―финансови донори‖ – Национални оперативни
програми, местни финансови източници с публичен характер, частни финансови
донори и др.

Стратегически цели

Общо
финансов
ресурс (хил. лв.)

Разпределение на индикативните финансови средства по стратегически цели и по
източници на финансиране
Фондове на ЕС

В т.ч.
Публичен сектор
Държавен бюджет

Частен сектор
Общински бюджет

%

хил. лв.

%

хил. лв.

%

хил. лв.

%

хил. лв.

СЦ1: Повишаване на
капацитета за опазване на
нематериалното културно
наследство

434,0

85,3

370,0

1,15

5,0

13,06

56,7

0,53

2,3

СЦ2: Подобряване на
състоянието и развитие на
движимото и недвижимото
културно наследство

1706,0

50,0

846,3

14,0

241,8

35,6

611,9

0,4

6,0

СЦ3: Подобрение на услугите
– професионална и езикова
подготовка на заетите
ръководни и изпълнителски
кадри, промоция и
популяризиране на културноисторическите ценности

49,0

15,0

7,35

9,0

75,0

36,75

1,0

4,9

ОБЩО

2189,0

1223,65

246,8

705,35

13,2

1.1.2.

Регистриране на формите на
нематериалното
културно
наследство на общината
Дигитализация на нематериалното
наследство

5,0

10,0

Община
Банско

Музеен
комплекс

Община
Банско, ДБ

Музеен
комплекс

МК,
МРРБ,
Читалище,
Частен
бизнес
МК,
МРРБ,
Читалище,
Частен

Забележка

Срок за реализация

Партньори

Бенефициент

1.1.1

Източник на
финансиране

Код на мярка

1.1.

Наименование на
проекта/програмата

Индикативна стойност,
(хил. лв.)

Код на приоритет

Индикативна финансова таблица на проектите и програмите, включени в
Стратегията за опазване на културното наследство в община Банско 2014 - 2020 г. (СОКН)

2015

2015 2016
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бизнес
1.1.3

Изработване и приемане на
правила за достъп и ограничения
при
използване
на
нематериалното наследство с цел
превенция
от
неговото
изопачаване или опорочаване
Внедряване
на
електронна
система
за
детайлно
статистическо
отчитане
на
посещенията в музейните обекти
Разработване и прилагане на
концепция за повишаване на
използваемостта на Дома на
изкуствата

0,5

Община
Банско

Музеен
комплекс

МК,
МРРБ,
Читалище,
Частен
бизнес

2015

4,0

Община
Банско, ДБ

Музеен
комплекс

2016

0,5

Община
Банско

Музеен
комплекс

Ремонт
и
привеждане
във
функционалност на зала за танци
в читалище „Н. Вапцаров” в гр.
Банско
Изработка,
приемане
и
реализация на концепция за
сценично
представяне
на
автентичния фолклор
Създаване
на
ателиета
за
практикуване и обучение по
традиционните
занаяти
и
застрашени фолклорни дейности
Експониране на стари ценни
книги в библиотека в читалище „Н.
Вапцаров”
Възлагане и реализация на проект
за обновяване на приемната
среда
и
хранилищата
в
помещенията на библиотеките в
читалище „Н. Вапцаров”;
Осигуряване
на
енергийни
ефективно
отопление
на
читалище „Д. Благоев - 1925”, гр.
Добринище
Закупуване на носии и музикални
инструменти за читалище „Д.
Благоев - 1925”, гр. Добринище

25,0

Община
Банско,
ДБ, ОПРР

Читалище

МК,
МРРБ,
Читалище,
Частен
бизнес
МК,
МРРБ,
Читалище,
НПО,
Частен
бизнес
МК,
МРРБ,
НПО

1,0

Община
Банско

Община
Банско

2016

-

-

Община
Банско,
Читалище, МК

8,0

Община
Банско

Читалище

МК,
Читалище,
НПО,
експерти
МК,
Читалище,
НПО,
експерти
МК,
НПО,
експерти

25,0

Община
Банско,
ДБ, ОПРР

Читалище

МК,
НПО,
експерти,
библиотечни
мрежи

2015 2016

340,0

Община
Банско,
ДБ, ОПРР

МРРБ, НПО,
Частен
бизнес

2016

10,0

Община
Банско,
ДБ, ОПРР

МК,
НПО,
Частен
бизнес

2015

Закупуване на носии и музикални
инструменти
за
читалища
в
местенски район
Ремонт и модернизиране на
експозицията,
фондохранилището,
реставраторската лаборатория
Увеличаване на средствата за
финансиране на проекти за
различни музейни дейности

5,0

Община
Банско,
ДБ, ОПРР
Община
Банско,
ДБ, ОПРР

читалище „Д.
Благоев
1925”,
гр.
Добр.
читалище „Д.
Благоев
1925”,
гр.
Добринище
Читалища
в
местенски
район
Музеен
комплекс

2015

12,0

Община
Банско

Музеен
комплекс

МК,
НПО,
Частен
бизнес
МК,
Читалище,
НПО, Частен
бизнес
Читалище,
НПО, Частен
бизнес

2.1.3.

Попълване на музейния фонд чрез
ежегодни откупки

12,0

Музеен
комплекс

Осигуряване на необходимото
оборудване за специализираните
музейни дейности и стимулиране
на научните изследвания, издания
и специализирана периодика
Социализиране на движимите
културни ценности, притежание на
юридически и физически лица

8,0

Читалище,
НПО, Частен
бизнес
Читалище,
НПО, Частен
бизнес

2015 2020

2.1.4.

Община
Банско,
дарения
Община
Банско,
Структ.
фондове

2,0

Община
Банско,
дарения

Музеен
комплекс

2016

Продължаване
на
разкопките,
проучвателните
работи,
реставрация и консервация на
археологически комплекс „Св.
Никола” в околностите на гр.
Банско
Продължаване
на
разкопките,
дълбочинно
разкритие,
реставрация и консервация на
археологически комплекс „Ситан
кале” в м. „Калята”
Провеждане на реставрация и
консервация
на
откритите

24,0

Община
Банско,
Структ.
фондове

Община
Банско

МК,
Читалище,
НПО, Частен
бизнес
МК,
Читалище,
НПО, Частен
бизнес

18,0

Община
Банско,
Структ.
фондове

Община
Банско

МК,
Читалище,
НПО, Частен
бизнес

2015 2020

5,0

Община
Банско,

Община
Банско

МК,
Читалище,

2016

1.1.4.

1.1.5.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.5

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

30,0

Музеен
комплекс

2015

2015

2015

Мека
мярка
(без инв.
ресурс)

2016

2016

2015 2020

При
одобре
ни
проекти

2016

2015 2020
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2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

Структ.
фондове

4,0

Община
Банско

МК,
Читалище,
НПО, Частен
бизнес
МК,
Читалище,
НПО, Частен
бизнес
МК,Читалищ
е,
НПО,
Частен
бизнес

2016

1,0

Община
Банско,
Структ.
фондове

Община
Банско

МК,Читалищ
е,
НПО,
Частен
бизнес

2017

1,0

Община
Банско,
Структ.
фондове
Община
Банско,
Структ.
фондове
Община
Банско,
Структ.
фондове
Община
Банско,
Структ.
фондове
Община
Банско,
Структ.
фондове
ОПРР,
Община
Банско

Община
Банско

МК,
Читалище,
НПО, Частен
бизнес
МК,Читалищ
е,
НПО,
Частен
бизнес
МК,
Читалище,
НПО, Частен
бизнес
МК,
Читалище,
НПО, Частен
бизнес
МК,
Читалище,
НПО, Частен
бизнес
МК, Музеен
комплекс,
НПО, Частен
бизнес

2017

117,0

ОПРР,
Община
Банско

Община
Банско

МК, Музеен
комплекс,
НПО, Частен
бизнес

2017

205,0

ОПРР,
Община
Банско

Община
Банско

МК, Музеен
комплекс,
НПО, Частен
бизнес

2017

65,0

ОПРР,
Община
Банско

Община
Банско

МК, Музеен
комплекс,
НПО, Частен
бизнес

2017

246,0

ОПРР,
Община
Банско

Община
Банско

МК, Музеен
комплекс,
НПО, Частен
бизнес

2018

553,0

ОПРР,
Община
Банско

Община
Банско

МК, Музеен
комплекс,
НПО, Частен
бизнес

2019 2020

2,0

1,0

2.2.10.

Проучвателни работи и сондажи
на оброчище и селище в м. „Св.
Димитър”

1,0

2.2.11.

Проучвателни работи и сондажи в
близост
на
манастир
„Св.
Панталеймон”

1,0

2.2.12.

Извършване
на
сондажи
на
регистрираните в АКБ обекти в
землището на гр. Добринище

1,0

2.3.1.

Реконструкция и рехабилитация на
съществуваща
туристическа
пътека “макадамов тип” – „От нов
асфалтов път до гр. Добринище” –
3 242,00 м
Реконструкция и рехабилитация на
съществуваща
туристическа
пътека “макадамов тип” – „От ул.
Найден Геров до връзка с нов
асфалтов
път
Банско
–
Добринище – 1 669,00 м
Реконструкция и рехабилитация на
съществуваща
туристическа
пътека “макадамов тип” – „От гр.
Банско до моста на р. Бъндерица
” – 2 909,00 м
Реконструкция и рехабилитация на
съществуваща
туристическа
пътека – от археологически обект
“Св. Никола” до макадамов път
Банско - Добринище – 922,00 м
Реконструкция и рехабилитация на
съществуваща
туристическа
пътека - от макадамов път Банско
до връзка с моста на р. Бъндерица
– 3 493,00 м
Реконструкция и рехабилитация на
съществуваща
туристическа
пътека – „От Св. Никола до
археологически
обект
“Ситан

23,0

2.2.8.

2.2.9.

НПО, Частен
бизнес

Община
Банско,
Структ.
фондове
Община
Банско,
Структ.
фондове
Община
Банско,
Структ.
фондове

Проучвателни обходи и сондажи
на раннохристиянска базилика в
м. „Свети Георги”, находки в м.
„Свети Илия”, антично светилище в
м. „Света Варвара”, и селище в м.
„Света Текла”
Проучвателни работи и сондажи
на късноантична базилика „Св.
Атанас”, обект в м. „Свети Влас”,
обект „Св. Ана и Св. Яким” в
близост до м. „Св. Никола”
Археологически проучвания с цел
откриване на стените на старата
култова постройка на параклис
„Св. Петър и Павел”
Проучвателни обходи и сондажи
на обект в м. „Св. София” по пътя
за х. Вихрен

2.2.7.

2.3.

пластове,
провеждане
на
проучвателни
сондажи
на
тракийско светилище (VII-V в.),
раннохристиянска базилика (IV-V в
сл. Хр.). средновековна църква (XIXII в.) и параклис-оброчище (XIX
в.);
възстановяване
на
съществуващия предпазен навес
и разрешаване на проблемите с
реституционните претенции на
археологически обект „Св. Иван”,
гр. Банско
Локализация, проучвателни работи
и сондажи на антично селище и
некропол в м. „Карагонско” и м.
„Св. Марина”
Проучвателни работи и сондажи
на антична крепост в м. „Юлен”,
НП „Пирин”

1,0

Община
Банско

Община
Банско

Община
Банско

Община
Банско

Община
Банско

Община
Банско

Община
Банско

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2020
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кале” – 7 860,00 м

2.4.

2.3.2.

Извършване
на
рутинна
поддръжка на пътната мрежа и
информационните средства

50,0

Община
Банско

-

МК, Музеен
комплекс,
НПО, Частен
бизнес
МК, Музеен
комплекс,
НПО, Частен
бизнес

2017 2020

2.4.1.

Заснемане
на
архитектурноисторическите
паметници
и
създаване на общинска база
данни за количество и актуално
състояние
на
архитектурноисторическите паметници
Оказване на административна
подкрепа респ. прилагане на
административно-наказателни
механизми на собственици на
застрашени обекти
Продължаване
на
реставрационните
работи
на
параклиса на църква „Успение
Богородично”
Ремонт на покривна конструкция и
почистване на фугировка на кулакамбанария
на
църква
„Св.
Троица”
Изографисване на стени в църква
„Св. Троица”

3,0

Община
Банско,
МК, ОПРР

Община
Банско

-

Община
Банско

-

МК, Музеен
комплекс,
НПО,

2015 2020

120,0

Община
Банско,
ОПРР

Община
Банско

МК, Музеен
комплекс,
НПО, БПЦ

2015 2020

110,0

Община
Банско

Църковно
настоятелст.

МК, Музеен
комплекс,
НПО, БПЦ

2017

90,0

Община
Банско

Община
Банско

2015 2017

Непрекъсната квалификация на
наличния персонал, повишаване
на
знанията
и
уменията
и
мотивиране за придобиване на
научни
степени
в
области,
свързани
с
музейното
и
читалищното дело
Разработване и реализация на
образователна
програма
за
музеите и читалищата

-

Община
Банско

-

МК, Музеен
комплекс,
НПО, БПЦ
МК, Музеен
комплекс,
НПО,

2020

Мека
мярка
(без инв.
ресурс)

-

Община
Банско

-

МК, Музеен
комплекс,
НПО,

2016

Мека
мярка
(без инв.
ресурс)

3.1.3.

Подкрепа
за
научноизследователската дейност
на музеите и читалищата

6,0

Община
Банско

Музеен
комплекс,
Читалищата

2015 2020

3.1.4.

Създаване и утвърждаване на
ежегоден семинар за състояние и
развитие
на
културноисторическите ресурси в региона
Разработване и издаване на
луксозно издание с всеобхватна
информация
за
културноисторическото
богатство
на
региона на Банско
Изработка на информационни и
интерактивни уеб страници на
музейния комплекс и читалищата

12,0

Община
Банско

Музеен
комплекс,
Читалища

4,0

Община
Банско,
Структ.
фондове

Община
Банско

МК, Музеен
комплекс,
НПО, Частен
бизнес
МК, Музеен
комплекс,
НПО, Частен
бизнес
МК, Музеен
комплекс,
НПО, Частен
бизнес

15,0

Община
Банско,
Структ.
фондове

Община
Банско

МК, Музеен
комплекс,
НПО, Частен
бизнес

2015

Издаване на ежегодни брошури
за опазването и развитието на
културното наследство

12,0

Община
Банско

Музеен
комплекс,
Читалища

МК, Музеен
комплекс,
НПО, Частен
бизнес

2015 2020

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

2015

Мека
мярка
(без инв.
ресурс)

2015 2020

2015

Система за наблюдение, анализ и оценки (мониторинг) на изпълнението на СОКН
В действащата нормативна уредба, визираща изработването и реализацията на
стратегическите и планови документи, касаещи регионалното и местното развитие (в
т.ч. и ОПР), както и в Методическите указания за изработване на плановете е
предвидено създаване на добре функционираща Система за наблюдение, анализ и оценка
(мониторинг) на изпълнение на общинските планове за развитие. Целите на тази
система са от една страна да следи в оперативен порядък за достигнатата степен на
изпълнение на заложените в плана цели и приоритети и от друга – да анализира
условията, в които той се изпълнява. При промяна на тези условия, както и при
настъпили сериозни причини за актуализация на някои от заложените цели и
приоритети, се правят мотивирани предложения за актуализация на същите.
Стратегия за опазване на културното наследство на територията на Община Банско 2015 - 2020 година

79

Системата за мониторинг на СОКН на община Банско 2014 - 2020 г. е
инструмент, който ще бъде използван в работата на Обществения съвет за закрила на
културното наследство (ОСЗКН) към Община Банско при ежегодното отчитане за
изпълнение на целите и за изработване на междинна оценка за напредък и
актуализация.
Индикатори за наблюдение и оценка
Индикаторите за наблюдение и оценка на прилагането на СОКН на община
Банско са елемент на цялостната мониторингова система за наблюдение, анализ и
оценки на изпълнението на плана. Предложената система от индикатори за
наблюдение, анализ и оценка на изпълнението на стратегията отговаря на следните
критерии:
Реална възможност за информационно осигуряване;
Надеждност на изходната информация;
Обоснованост (целесъобразност)
стратегически цели на плана;

–

съответствие

на

формулираните

Количествено параметриране на индикаторите – с възможности за
характеризиране на базисното положение (базова
количествена стойност на
индикатора);
Аналитична характеристика на индикатора - да носи
достатъчно
информация за формулиране на съответните изводи и вземане на решения.
Индикатори по продукт по Стратегически цели
Мерна
единица

Индикатор за продукт

Период на отчитане

СЦ1: Повишаване на капацитета за опазване на нематериалното културно наследство
Брой

м, MWh

Брой
Кв. м.
Лева
Брой

Брой идентифицирани и регистрирани форми на нематериалното
културно наследство на общината
Брой дигитализирани единици на нематериалното наследство
Брой правилник за достъп и ограничения при използване на
нематериалното наследство с цел превенция от неговото изопачаване
или опорочаване
Брой внедрена електронна система за детайлно статистическо отчитане
на посещенията в музейните обекти
Брой разработена и приложена концепция за повишаване на
използваемостта на Дома на изкуствата
Брой ремонт и привеждане във функционалност на зала за танци в
читалище „Н. Вапцаров” в гр. Банско
Брой конецпция за сценично представяне на автентичния фолклор
Създаване на ателиета за практикуване и обучение по традиционните
занаяти и застрашени фолклорни дейности
Брой експонирани на стари ценни книги в библиотека в читалище „Н.
Вапцаров”
Брой реализиран Проект за обновяване на приемната среда и
хранилищата в помещенията на библиотеките в читалище „Н.
Вапцаров”;
Осигурен ремонт на парната инсталация и присъединяване към
енергийно ефективен котел за отопление на читалище „Д. Благоев 1925”, гр. Добринище
Брой закупени носии и музикални инструменти за читалищата по
съставните населени места
Ремонтирана и модернизирана площ на експозицията,
фондохранилището, реставраторската лаборатория
Увеличаване на средствата за финансиране на проекти за различни
музейни дейности
Брой откупки за музейния фонд

на 3 години
на 3 години
на 2 години

на 2 години
на 1 година
на 1 година
на 1 година
на 1 година
на 3 години
на 2 години

на 2 години

на 3 години
на 3 години
на 3 години
на 3 години
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Брой

Кв. м.

Брой

км

км
Брой

Кв. м
Брой

Брой единици оборудване за специализираните музейни дейности и
стимулиране на научните изследвания, издания и специализирана
периодика
Брой социализирани движими културни ценности, притежание на
юридически и физически лица
Площ на разкопките, проучвателните работи, реставрация и
консервация на археологически комплекс „Св. Никола” в околностите
на гр. Банско
Площ на разкопките, дълбочинно разкритие, реставрация и консервация
на археологически комплекс „Ситан кале” в м. „Калята”
Площ на реставрация и консервация на откритите пластове,
провеждане на проучвателни сондажи на тракийско светилище (VII-V в.),
раннохристиянска базилика (IV-V в сл. Хр.). средновековна църква (XI-XII
в.) и параклис-оброчище (XIX в.); възстановяване на съществуващия
предпазен навес и разрешаване на проблемите с реституционните
претенции на археологически обект „Св. Иван”, гр. Банско
Брой сондажи на антично селище и некропол в м. „Карагонско” и м.
„Св. Марина”
Брой сондажи на антична крепост в м. „Юлен”, НП „Пирин”
Брой сондажи на раннохристиянска базилика в м. „Свети Георги”,
находки в м. „Свети Илия”, антично светилище в м. „Света Варвара”, и
селище в м. „Света Текла”
Брой сондажи на късноантична базилика „Св. Атанас”, обект в м.
„Свети Влас”, обект „Св. Ана и Св. Яким” в близост до м. „Св. Никола”
Брой сондажи и археологически проучвания с цел откриване на стените
на старата култова постройка на параклис „Св. Петър и Павел”
Брой проучвателни обходи и сондажи на обект в м. „Св. София” по пътя
за х. Вихрен
Брой проучвателни работи и сондажи на оброчище и селище в м. „Св.
Димитър”
Брой проучвателни работи и сондажи в близост на манастир „Св.
Панталеймон”
Брой сондажи на регистрираните в АКБ обекти в землището на гр.
Добринище
Изграждане на мрежа от културно-туристически пътеки „макадамов тип”
до водещите археологически обекти чрез реконструкция и
рехабилитация на съществуващи туристически пътеки
Извършване на рутинна поддръжка на пътната мрежа и
информационните средства
Брой създаване на общинска база данни за количество и актуално
състояние на архитектурно-историческите паметници
Брой собственици, на които е оказана административна подкрепа
респ. прилагане на административно-наказателни механизми на
застрашени обекти
Реставрирана площ на параклиса на църква „Успение Богородично”
Брой ремонтиран покрив и почистена фугировка на кула-камбанария
на църква „Св. Троица”
Брой изографисани стени в църква „Св. Троица”
Брой завършени обучения за повишаване на знанията и уменията и
мотивиране за придобиване на научни степени в области, свързани с
музейното и читалищното дело
Брой проведени занятия по образователна програма за музеите и
читалищата
Брой придобити единици за подкрепа на научноизследователската
дейност на музеите и читалищата
Брой проведени семинари за състояние и развитие на културноисторическите ресурси в региона
Брой разработено и издадено на луксозно издание с всеобхватна
информация за културно-историческото богатство на региона на
Банско
Брой информационни и интерактивни уеб страници на музейния
комплекс и читалищата
Брой ежегодни брошури за опазването и развитието на културното
наследство

на 3 години

на 3 години
на 1 година

на 1 година
на 2 години

на 2 години
на 2 години
на 2 години

на 2 години
на 2 години
на 2 години
на 2 години
на 2 години
на 2 години
на 2 години

на 2 години
на 2 години
на 3 години

на 3 години
на 3 години
на 3 години
на 3 години

на 3 години
на 3 години
на 3 години
на 3 години

на 3 години
на 1 години
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VII.

ГОДИШНИ ПЛАНОВИ БЮДЖЕТИ ПО ФОНД „КУЛТУРА”

Код на
мярката

1. Обща финансова рамка за периода на изпълнение на СОКН на
община Банско

1.1.1
1.1.2.
1.1.3

1.1.4.
1.1.5.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.

1.2.6.
1.2.7.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

2.1.5
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

Година, хил. лв.
Наименование на дейността

Регистриране на формите на нематериалното културно
наследство на общината
Дигитализация на нематериалното наследство
Изработване и приемане на правила за достъп и ограничения при
използване на нематериалното наследство с цел превенция от
неговото изопачаване или опорочаване
Внедряване на електронна система за детайлно статистическо
отчитане на посещенията в музейните обекти
Разработване и прилагане на концепция за повишаване на
използваемостта на Дома на изкуствата
Ремонт и привеждане във функционалност на зала за танци в
читалище „Н. Вапцаров” в гр. Банско
Изработка, приемане и реализация на концепция за сценично
представяне на автентичния фолклор
Създаване на ателиета за практикуване и обучение по
традиционните занаяти и застрашени фолклорни дейности
Експониране на стари ценни книги в библиотека в читалище „Н.
Вапцаров”
Възлагане и реализация на проект за обновяване на приемната
среда и хранилищата в помещенията на библиотеките в читалище
„Н. Вапцаров”;
Осигуряване на енергийни ефективно отопление на читалище „Д.
Благоев - 1925”, гр. Добринище
Закупуване на носии и музикални инструменти за читалище „Д.
Благоев - 1925”, гр. Добринище
Закупуване на носии и музикални инструменти за читалища в
местенски район
Ремонт и модернизиране на експозицията, фондохранилището,
реставраторската лаборатория
Увеличаване на средствата за финансиране на проекти за
различни музейни дейности
Попълване на музейния фонд чрез ежегодни откупки
Осигуряване на необходимото оборудване за специализираните
музейни дейности и стимулиране на научните изследвания, издания
и специализирана периодика
Социализиране на движимите културни ценности, притежание на
юридически и физически лица
Продължаване на разкопките, проучвателните работи, реставрация
и консервация на археологически комплекс „Св. Никола” в
околностите на гр. Банско
Продължаване на разкопките, дълбочинно разкритие, реставрация
и консервация на археологически комплекс „Ситан кале” в м.
„Калята”
Провеждане на реставрация и консервация на откритите пластове,
провеждане на проучвателни сондажи на тракийско светилище
(VII-V в.), раннохристиянска базилика (IV-V в сл. Хр.). средновековна
църква (XI-XII в.) и параклис-оброчище (XIX в.); възстановяване на
съществуващия предпазен навес и разрешаване на проблемите с
реституционните претенции на археологически обект „Св. Иван”,
гр. Банско
Локализация, проучвателни работи и сондажи на антично селище и
некропол в м. „Карагонско” и м. „Св. Марина”
Проучвателни работи и сондажи на антична крепост в м. „Юлен”,
НП „Пирин”
Проучвателни обходи и сондажи на раннохристиянска базилика в
м. „Свети Георги”, находки в м. „Свети Илия”, антично светилище в
м. „Света Варвара”, и селище в м. „Света Текла”
Проучвателни работи и сондажи на късноантична базилика „Св.
Атанас”, обект в м. „Свети Влас”, обект „Св. Ана и Св. Яким” в
близост до м. „Св. Никола”
Археологически проучвания с цел откриване на стените на старата
култова постройка на параклис „Св. Петър и Павел”

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5,0
5,0
0,5

5,0

4,0
0,5
25,0
1,0

8,0
3,0

22,0

340,0
10,0
5,0
30,0
2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0
8,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0
4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

5,0

4,0
2,0
1,0

1,0

1,0
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2.2.9.
2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
2.3.1.

2.3.2.
2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
3.1.1.

3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.2.1.

3.2.2.
3.2.3.

Проучвателни обходи и сондажи на обект в м. „Св. София” по пътя
за х. Вихрен
Проучвателни работи и сондажи на оброчище и селище в м. „Св.
Димитър”
Проучвателни работи и сондажи в близост на манастир „Св.
Панталеймон”
Извършване на сондажи на регистрираните в АКБ обекти в
землището на гр. Добринище
Реконструкция и рехабилитация на съществуваща туристическа
пътека “макадамов тип” – „От нов асфалтов път до гр. Добринище”
– 3 242,00 м
Реконструкция и рехабилитация на съществуваща туристическа
пътека “макадамов тип” – „От ул. Найден Геров до връзка с нов
асфалтов път Банско – Добринище – 1 669,00 м
Реконструкция и рехабилитация на съществуваща туристическа
пътека “макадамов тип” – „От гр. Банско до моста на р. Бъндерица
” – 2 909,00 м
Реконструкция и рехабилитация на съществуваща туристическа
пътека – от археологически обект “Св. Никола” до макадамов път
Банско - Добринище – 922,00 м
Реконструкция и рехабилитация на съществуваща туристическа
пътека - от макадамов път Банско до връзка с моста на р.
Бъндерица – 3 493,00 м
Реконструкция и рехабилитация на съществуваща туристическа
пътека – „От Св. Никола до археологически обект “Ситан кале” –
7 860,00 м
Извършване на рутинна поддръжка на пътната мрежа и
информационните средства
Заснемане на архитектурно-историческите паметници и създаване
на общинска база данни за количество и актуално състояние на
архитектурно-историческите паметници
Оказване на административна подкрепа респ. прилагане на
административно-наказателни механизми на собственици на
застрашени обекти
Продължаване на реставрационните работи на параклиса на
църква „Успение Богородично”
Ремонт на покривна конструкция и почистване на фугировка на
кула-камбанария на църква „Св. Троица”
Изографисване на стени в църква „Св. Троица”
Непрекъсната квалификация на наличния персонал, повишаване
на знанията и уменията и мотивиране за придобиване на научни
степени в области, свързани с музейното и читалищното дело
Разработване и реализация на образователна програма за
музеите и читалищата
Подкрепа за научноизследователската дейност на музеите и
читалищата
Създаване и утвърждаване на ежегоден семинар за състояние и
развитие на културно-историческите ресурси в региона
Разработване и издаване на луксозно издание с всеобхватна
информация за културно-историческото богатство на региона на
Банско
Изработка на информационни и интерактивни уеб страници на
музейния комплекс и читалищата
Издаване на ежегодни брошури за опазването и развитието на
културното наследство

1,0
1,0
1,0
1,0
23,0

117,0

205,0

65,0

246,0

300,0

253,0

5,0

10,0

15,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

3,0

20,0

20,0

110,0
30,0

30,0

30,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

4,0

15,0
2,0
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Код на
мярката

2. Финансова рамка за изпълнение на целите за 2015 г.
Наименование на дейността

Финансова
рамка за 2015 г.
(хил. лв.)

1.1.1
1.1.2.
1.1.3

Регистриране на формите на нематериалното културно наследство на общината
Дигитализация на нематериалното наследство
Изработване и приемане на правила за достъп и ограничения при използване на
нематериалното наследство с цел превенция от неговото изопачаване или опорочаване

5,0
5,0
0,5

1.1.5.

Разработване и прилагане на концепция за повишаване на използваемостта на Дома на
изкуствата
Ремонт и привеждане във функционалност на зала за танци в читалище „Н. Вапцаров” в гр.
Банско
Възлагане и реализация на проект за обновяване на приемната среда и хранилищата в
помещенията на библиотеките в читалище „Н. Вапцаров”;
Закупуване на носии и музикални инструменти за читалище „Д. Благоев - 1925”, гр.
Добринище
Закупуване на носии и музикални инструменти за читалища в местенски район
Увеличаване на средствата за финансиране на проекти за различни музейни дейности
Попълване на музейния фонд чрез ежегодни откупки
Продължаване на разкопките, проучвателните работи, реставрация и консервация на
археологически комплекс „Св. Никола” в околностите на гр. Банско
Продължаване на разкопките, дълбочинно разкритие, реставрация и консервация на
археологически комплекс „Ситан кале” в м. „Калята”
Заснемане на архитектурно-историческите паметници и създаване на общинска база
данни за количество и актуално състояние на архитектурно-историческите паметници
Продължаване на реставрационните работи на параклиса на църква „Успение
Богородично”
Изографисване на стени в църква „Св. Троица”
Подкрепа за научноизследователската дейност на музеите и читалищата
Създаване и утвърждаване на ежегоден семинар за състояние и развитие на културноисторическите ресурси в региона
Разработване и издаване на луксозно издание с всеобхватна информация за културноисторическото богатство на региона на Банско
Изработка на информационни и интерактивни уеб страници на музейния комплекс и
читалищата
Издаване на ежегодни брошури за опазването и развитието на културното наследство

0,5

1.2.1.
1.2.5.
1.2.7.

2.1.2.
2.1.3.
2.2.1.
2.2.2.
2.4.1.
2.4.3.
2.4.5.
3.1.3.
3.1.4.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
ОБЩО

25,0
3,0
10,0
5,0
2,0
2,0
4,0
3,0
3,0
20,0
30,0
1,0
2,0
4,0
15,0
2,0
142,0
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Код на
мярката

3. Финансова рамка за изпълнение на целите за 2016 г.

1.1.2.
1.1.4.
1.2.2.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

2.2.4.
2.4.3.
2.4.5.
3.1.3.
3.1.4.
3.2.3.
ОБЩО

Наименование на дейността
Дигитализация на нематериалното наследство
Внедряване на електронна система за детайлно статистическо отчитане на посещенията в
музейните обекти
Изработка, приемане и реализация на концепция за сценично представяне на автентичния
фолклор
Експониране на стари ценни книги в библиотека в читалище „Н. Вапцаров”
Възлагане и реализация на проект за обновяване на приемната среда и хранилищата в
помещенията на библиотеките в читалище „Н. Вапцаров”;
Осигуряване на енергийни ефективно отопление на читалище „Д. Благоев - 1925”, гр.
Добринище
Ремонт и модернизиране на експозицията, фондохранилището, реставраторската
лаборатория
Увеличаване на средствата за финансиране на проекти за различни музейни дейности
Попълване на музейния фонд чрез ежегодни откупки
Осигуряване на необходимото оборудване за специализираните музейни дейности и
стимулиране на научните изследвания, издания и специализирана периодика
Социализиране на движимите културни ценности, притежание на юридически и физически
лица
Продължаване на разкопките, проучвателните работи, реставрация и консервация на
археологически комплекс „Св. Никола” в околностите на гр. Банско
Продължаване на разкопките, дълбочинно разкритие, реставрация и консервация на
археологически комплекс „Ситан кале” в м. „Калята”
Провеждане на реставрация и консервация на откритите пластове, провеждане на
проучвателни сондажи на тракийско светилище (VII-V в.), раннохристиянска базилика (IV-V в
сл. Хр.). средновековна църква (XI-XII в.) и параклис-оброчище (XIX в.); възстановяване на
съществуващия предпазен навес и разрешаване на проблемите с реституционните
претенции на археологически обект „Св. Иван”, гр. Банско
Локализация, проучвателни работи и сондажи на антично селище и некропол в м.
„Карагонско” и м. „Св. Марина”
Продължаване на реставрационните работи на параклиса на църква „Успение
Богородично”
Изографисване на стени в църква „Св. Троица”
Подкрепа за научноизследователската дейност на музеите и читалищата
Създаване и утвърждаване на ежегоден семинар за състояние и развитие на културноисторическите ресурси в региона
Издаване на ежегодни брошури за опазването и развитието на културното наследство

Финансова
рамка за 2016 г.
(хил. лв.)
5,0
4,0
1,0
8,0
22,0
340,0
30,00
2,0
2,0
8,0
2,0
4,0
3,0
5,0

4,0
20,0
30,0
1,0
2,0
2,0
495,0
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Код на
мярката

4. Финансова рамка за изпълнение на целите за 2017 г.

2.1.2.
2.1.3.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.

2.3.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
3.1.3.
3.1.4.
3.2.3.
ОБЩО

Наименование на дейността

Увеличаване на средствата за финансиране на проекти за различни музейни дейности
Попълване на музейния фонд чрез ежегодни откупки
Продължаване на разкопките, проучвателните работи, реставрация и консервация на
археологически комплекс „Св. Никола” в околностите на гр. Банско
Продължаване на разкопките, дълбочинно разкритие, реставрация и консервация на
археологически комплекс „Ситан кале” в м. „Калята”
Проучвателни работи и сондажи на антична крепост в м. „Юлен”, НП „Пирин”
Проучвателни обходи и сондажи на раннохристиянска базилика в м. „Свети Георги”, находки
в м. „Свети Илия”, антично светилище в м. „Света Варвара”, и селище в м. „Света Текла”
Проучвателни работи и сондажи на късноантична базилика „Св. Атанас”, обект в м. „Свети
Влас”, обект „Св. Ана и Св. Яким” в близост до м. „Св. Никола”
Археологически проучвания с цел откриване на стените на старата култова постройка на
параклис „Св. Петър и Павел”
Реконструкция и рехабилитация на съществуваща туристическа пътека “макадамов тип” –
„От ул. Найден Геров до връзка с нов асфалтов път Банско – Добринище – 1 669,00 м
Реконструкция и рехабилитация на съществуваща туристическа пътека “макадамов тип” –
„От гр. Банско до моста на р. Бъндерица ” – 2 909,00 м
Реконструкция и рехабилитация на съществуваща туристическа пътека – от археологически
обект “Св. Никола” до макадамов път Банско - Добринище – 922,00 м
Извършване на рутинна поддръжка на пътната мрежа и информационните средства
Продължаване на реставрационните работи на параклиса на църква „Успение
Богородично”
Ремонт на покривна конструкция и почистване на фугировка на кула-камбанария на църква
„Св. Троица”
Изографисване на стени в църква „Св. Троица”
Подкрепа за научноизследователската дейност на музеите и читалищата
Създаване и утвърждаване на ежегоден семинар за състояние и развитие на културноисторическите ресурси в региона
Издаване на ежегодни брошури за опазването и развитието на културното наследство

Финансова
рамка за 2017 г.
(хил. лв.)
2,0
2,0
4,0
3,0
2,0
1,0
1,0
1,0
117,0
205,0
65,0
5,0
20,0
110,0
30,0
1,0
2,0
2,0
573,0
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Код на
мярката

5. Финансова рамка за изпълнение на целите за 2018 г.

2.1.2.
2.1.3.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.9.
2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.

2.3.2.
2.4.3.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.2.3.
ОБЩО

Наименование на дейността

Увеличаване на средствата за финансиране на проекти за различни музейни дейности
Попълване на музейния фонд чрез ежегодни откупки
Продължаване на разкопките, проучвателните работи, реставрация и консервация на
археологически комплекс „Св. Никола” в околностите на гр. Банско
Продължаване на разкопките, дълбочинно разкритие, реставрация и консервация на
археологически комплекс „Ситан кале” в м. „Калята”
Проучвателни обходи и сондажи на обект в м. „Св. София” по пътя за х. Вихрен
Проучвателни работи и сондажи на оброчище и селище в м. „Св. Димитър”
Проучвателни работи и сондажи в близост на манастир „Св. Панталеймон”
Извършване на сондажи на регистрираните в АКБ обекти в землището на гр. Добринище
Реконструкция и рехабилитация на съществуваща туристическа пътека – от макадамов път
Банско до връзка с моста на р. Бъндерица – 3 493,00 м
Извършване на рутинна поддръжка на пътната мрежа и информационните средства
Продължаване на реставрационните работи на параклиса на църква „Успение
Богородично”
Разработване и реализация на образователна програма за музеите и читалищата
Подкрепа за научноизследователската дейност на музеите и читалищата
Създаване и утвърждаване на ежегоден семинар за състояние и развитие на културноисторическите ресурси в региона
Издаване на ежегодни брошури за опазването и развитието на културното наследство

Финансова
рамка за 2018 г.
(хил. лв.)
2,0
2,0
4,0
3,0
1,0
1,0
1,0
1,0
246,0
10,0
20,0

1,0
2,0
2,0
296,0

Код на
мярката

6. Финансова рамка за изпълнение на целите за 2019 г.

2.1.2.
2.1.3.
2.2.1.
2.2.2.

2.3.2.
2.4.3.
3.1.3.
3.1.4.
3.2.3.
ОБЩО

Наименование на дейността

Увеличаване на средствата за финансиране на проекти за различни музейни дейности
Попълване на музейния фонд чрез ежегодни откупки
Продължаване на разкопките, проучвателните работи, реставрация и консервация на
археологически комплекс „Св. Никола” в околностите на гр. Банско
Продължаване на разкопките, дълбочинно разкритие, реставрация и консервация на
археологически комплекс „Ситан кале” в м. „Калята”
Реконструкция и рехабилитация на съществуваща туристическа пътека – „От Св. Никола до
археологически обект “Ситан кале” – 7 860,00 м
Извършване на рутинна поддръжка на пътната мрежа и информационните средства
Продължаване на реставрационните работи на параклиса на църква „Успение
Богородично”
Подкрепа за научноизследователската дейност на музеите и читалищата
Създаване и утвърждаване на ежегоден семинар за състояние и развитие на културноисторическите ресурси в региона
Издаване на ежегодни брошури за опазването и развитието на културното наследство

Финансова
рамка за 2019 г.
(хил. лв.)
2,0
2,0
4,0
3,0
300,0
15,0
20,0
1,0
2,0
2,0
351,0
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Код на
мярката

7. Финансова рамка за изпълнение на целите за 2020 г.

2.1.2.
2.1.3.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.1.

2.3.2.
2.4.3.
3.1.3.
3.1.4.
3.2.3.
ОБЩО

Наименование на дейността

Увеличаване на средствата за финансиране на проекти за различни музейни дейности
Попълване на музейния фонд чрез ежегодни откупки
Продължаване на разкопките, проучвателните работи, реставрация и консервация на
археологически комплекс „Св. Никола” в околностите на гр. Банско
Продължаване на разкопките, дълбочинно разкритие, реставрация и консервация на
археологически комплекс „Ситан кале” в м. „Калята”
Реконструкция и рехабилитация на съществуваща туристическа пътека “макадамов тип” –
„От нов асфалтов път до гр. Добринище” – 3 242,00 м
Реконструкция и рехабилитация на съществуваща туристическа пътека – „От Св. Никола до
археологически обект “Ситан кале” – 7 860,00 м
Извършване на рутинна поддръжка на пътната мрежа и информационните средства
Продължаване на реставрационните работи на параклиса на църква „Успение
Богородично”
Подкрепа за научноизследователската дейност на музеите и читалищата
Създаване и утвърждаване на ежегоден семинар за състояние и развитие на културноисторическите ресурси в региона
Издаване на ежегодни брошури за опазването и развитието на културното наследство

Финансова
рамка за 2020 г.
(хил. лв.)
2,0
2,0
4,0
3,0
23,0
253,0
20,0
20,0
1,0
2,0
2,0
332,0
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