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ВЪВЕДЕНИЕ
Общинският план за развитие на община Банско 2014-2020 е основен стратегически
документ и важен инструмент при формулирането и провеждането на политиките за
устойчиво и балансирано местно развитие в общината и за ефективно управление. Това
е документът, който определя средносрочните цели и приоритети за социалноикономическо развитие на общината като елемент от развитието на област Благоевград
и на страната в съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие на
област Благоевград (2014-2020 г.) и Регионалния план за развитие на Югозападен район
(2014-2020 г.), като отчита специфичните местни характеристики и потенциала на
община Банско.
Настоящият Доклад за резултатите от междинната оценка на изпълнението на
Общинския план за развитие на община Банско 2014-2020 е изготвен на основание
чл.42, ал.1 от ППЗРР. Докладът е част от регламентираната в законодателството
система за наблюдение и оценка на регионалното развитие и осигурява информация за
изпълнението на Общинския план за развитие на община Банско 2014-2020, поконкретно относно:
 настъпилите промени в социално-икономическото развитие на община Банско в
периода 2011-2016 г.
 степента на постигане на целите и приоритетите за регионално и местно развитие
за периода 2014-2016 г.
 ефективността и ефикасността на използваните финансови инструменти и на
усвоените ресурси за изпълнение на целите и приоритетите на Общинския план
за развитие на община Банско 2014-2020 в периода 2014-2016 г.
 организацията и координацията на компетентните органи и ефективността на
работа на административните структури в процеса на разработване, изпълнение,
наблюдение и оценка на Общинския план за развитие на община Банско 20142020, включително по отношение прилагането на принципа на партньорство и
осигуряване на информация и публичност за изпълнението на ОПР
 изводи относно тенденциите в изменението на основните социалноикономически показатели за територията на община Банско, относно структурата
и съдържанието на Общинския план за развитие, относно изпълнението на
целите и приоритетите на Плана към средата на периода му на действие, както и
препоръки относно провеждане на политиката за регионално и местно развитие в
община Банско до края на програмния период и относно изпълнението на ОПР до
края на периода му на действие, вкл. по отношение актуализацията на Плана
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Докладът за резултатите от междинната оценка е разработен въз основа на извършената
от независим консултантски екип на фирма „Арт Форум 2007“ ЕООД Междинна
оценка на ОПР на община Банско 2014-2020.
При изготвянето на настоящия Доклад е обработена и анализирана следната
информация:
 Статистически данни за 2011-2016 г. по част от индикаторите за продукт по
стратегическите цели на ОПР на община Банско (2014-2020)
 Статистически данни за 2011-2016 г. по част от индикаторите, включени в
таблица-информационен модул за целите на междинната оценка, съдържаща се
в ОПР на община Банско (2014-2020)
 Информация по Информационен модул „Стратегически и планови документи на
общинско ниво” съгласно ОПР на община Банско (2014-2020) относно проекти,
реализирани или в процес на изпълнение по оперативните и други програми на
ЕС, както и проекти, изпълнявани по линия на бюджета на община Банско в
периода 2014-2017 г.
Използвани източници на информация са:
 НСИ и Агенцията по заетостта
 ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на структурните
инструменти на ЕС в България
 Нормативни и поднормативни актове
 Интернет страници и портали: община Банско, област Благоевград, НСИ, ОПОС,
ОПДУ, ОПРР, ОПТТИ, ОПРЧР, ОПИК, ПРСР, РИОСВ-Благоевград и др.
 Стратегически планови документи на национално и регионално ниво
 Планове, програми и стратегии на община Банско с хоризонт до 2020 г.
 Справки и отчети на община Банско.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА НА ВЪТРЕШНАТА И ВЪНШНАТА
СЪГЛАСУВАНОСТ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
БАНСКО
Вътрешна съгласуваност на ОПР на община Банско
Общинският план за развитие на община Банско 2014-2020 е структуриран в следните
раздели:
1. Aнализ на тенденциите в развитието и на настоящата ситуация в демографското,
икономическото и инфраструктурното развитие и в състоянието на околната среда
2. Стратегическа рамка за формулиране на целите и приоритетите на ОПР
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3. Индикативна финансова рамка
4. Програма за реализация на ОПР
5. Система за наблюдение, анализ и оценки на изпълнението на ОПР, вкл. система от
индикатори.
Изготвена е и предварителна оценка на ОПР, като в Общинския план са отразени
бележките и препоръките от предварителната оценка.
Структурата и съдържанието на ОПР на община Банско 2014-2020 са съобразени с
изискванията на Закона за регионално развитие, където е посочено, че Общинските
планове за развитие съдържат:
1. анализ на икономическото и социалното развитие на общината
2. целите и приоритетите за развитие на общината за определен период
3. индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация
на плана
4. индикаторите за наблюдението и оценката на плана
5. необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана
6. описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и
осигуряване на информация и публичност
7. програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират
проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за
изпълнение на проектите
8. предварителната оценка на плана
9. мерки за ограничаване изменението на климата и за адаптация към вече настъпилите
промени.
Единственият констатиран пропуск е по отношение липсата в съдържанието на ОПР на
община Банско на предвидени мерки за ограничаване изменението на климата и за
адаптация към вече настъпилите промени. Като вероятна причина може да се посочи,
че включването на мерки за ограничаване изменението на климата е законоустановено
съгласно изменения в Закона за регионалното развитие, в сила от 11.03.2014 г., което е
след стартиране на процедурата по разработване на ОПР. Все пак, в раздел 3
„Екологично състояние и рискове“ на ОПР се съдържа информация относно
потенциалните рискове за околната среда в общината.
Анализирайки съдържанието на социално-икономическия анализ на общината,
разработен в ОПР, експертният екип констатира, че извършеният SWOT-анализ в
ОПР съответства на изводите и заключенията от анализа на социалноикономическата ситуация и на изведените тенденции в развитието на общината.
Четирите раздела са разработени методически правилно и логически издържано.
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В стратегическата рамка на ОПР на община Банско 2014-2020 за всяка стратегическа
цел са формулирани конкретни приоритети и специфични цели за тяхното изпълнение,
което е предпоставка за по-голяма яснота относно начина и степента на постижение на
стратегическите цели, за по-добра организация, по-детайлен и по-конкретен контрол
върху тяхното изпълнение. Дефинираните стратегически цели, приоритети и
специфични цели са насочени към редукция на слабите страни, преодоляване на
заплахите и към развитие и оползотворяване на наличния потенциал на общината
и отговарят адекватно на нуждите, дефинирани в SWOT-анализа. Целите и
приоритетите са съгласувани от гледна точка на спецификата на общината, като са
планирани действия за развитие на потенциала и уникалните конкурентни предимства
и преодоляване на идентифицираните дефицити в съответствие с извършения анализ на
силните и слабите страни, възможностите и заплахите.
В ОПР на община Банско са дефинирани достатъчен брой индикатори - индикатори
за продукт, съотнесени по стратегическите цели на Плана, и индикатори по сектори (в
т.нар. информационен модул за целите на междинната оценка). В процеса на
разработване на ОПР 2014-2020, при определяне на индикаторите са отчетени
слабостите в системата за мониторинг на ОПР на община Банско 2007-2013, отбелязани
в Междинната оценка, изготвена през 2012 г. - заложени са индикатори, които са с
високи възможности за информационно осигуряване, с цел по-обективен оценъчен
характер на Годишните доклади за наблюдение изпълнението на ОПР и Междинната и
Последваща оценка на ОПР. Пропуск на системата за наблюдение на ОПР 2014-2020 е,
че за индикаторите не са определeни базови стойности към началото и целеви
стойности, които следва да бъдат постигнати към края на периода на действие на
Плана.
Външна съгласуваност на ОПР на община Банско
ОПР на община Банско 2014-2020 може да се разглежда като интегрален елемент от
националната система за стратегическо планиране на регионалното и местното
развитие в България. При разработването на Плана е спазено законовото изискване за
съответствие с Областната стратегия за развитие на област Благоевград 2014-2020.
Постигната е съгласуваност в значителна степен с принципите и целите на
политиката за регионално развитие на територията на област Благоевград и с
политиката и стратегическата рамка за развитие на Югозападен район, като са
отчетени особеностите и потенциала на общината. Стратегическата рамка на ОПР
отразява в пълна степен целите и приоритетите на Националната стратегия за
регионално развитие 2012-2022 г.
Планът за развитие на община Банско 2014-2020 г. е в съответствие и с двете основни
цели на политиката на сближаване на ЕС в периода 2014-2020 - инвестиране в
растеж и работни места и развитие на европейското териториално сътрудничество.
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Концентрацията е върху приоритетите на ЕС за този програмен период – по-тясно
съответствие с целите на Стратегия „Европа 2020“, интегриран подход към
регионалните инвестиции, развитие на конкурентоспособността на МСП, развитие на
научните изследвания и иновациите, повишаване на енергийната ефективност,
инвестиране в образование и социално приобщаване, инвестиране в транспорт и
опазване на околната среда, по-ефективни реакции при природни бедствия, устойчиво
териториално и градско развитие.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
БАНСКО 2014-2020
Община Банско е разположена в Югозападна България (Югозападен район), в
границите на Благоевградска област. Включва части от Северен Пирин и обхваща
малки части от Разложката котловина, от пролома Момина клисура на река Места и
части от Дъбрашкия дял на Западни Родопи. Граничи с общините Разлог, Белица,
Велинград (обл. Пазарджик), Гърмен, Гоце Делчев, Сандански и Кресна.
Районът на Разложката долина, където се намира община Банско е един от най-богатите
на природни ресурси за развитието на туризма не само в България, но и в Европа.
Климатът е основният природен ресурс, който благоприятства развитието на туризма в
общината. Курортът е предпочитан заради продължителното задържане на снежната
покривка (възможност за каране на ски има до април-май месец), късната пролет и
сравнително по-хладното лято. Като цяло територията на общината се характеризира
със стабилно и устойчиво време, което е важна препоставка за развитие на
традиционния зимен ски туризъм и летен пешеходен туризъм.
Наличните природни ресурси дават богати възможности за разнообразяване на
туристите през лятото. Реките на територията на общината допринасят за развитие на
туризма през летния сезон - представляват ресурс за риболовен, пешеходен,
приключенски и др. видове туризъм. Минералните води в гр. Добринище са подходящи
за балнеотуризъм, за слънчеви и водни бани. Налице са условия за наблюдаване на
диви животни в естествената им среда, за събиране на диворастящи плодове и гъби, за
спортуване и излети в планината.
Темповете на намаляване на броя на населението на община Банско са по-слабо
изразени в сравнение с тези в област Благоевград и в страната. През 2015 г. населението
на общината нараства за пръв път от 2011 г. насам. Това се дължи на силното
нарастване на броя на заселените лица, което е доказателство за подобряване на средата
на живот в общината. Въпреки че коефициентът на естествен прираст продължава да е
отрицателен, раждаемостта през 2014-2015 г. е по-висока от 2012-2013 г., което е
фактор за, макар и слабо, повишаване на жизнеността на общината.
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Увеличаването на дела на населението в надтрудоспобна възраст и намаляване на дела
на населението в трудоспособна възраст подчертават тенденцията на продължаващо
застаряване на населението в общината, която е по-силно изразена през 2014 г. и 2015 г.
Положителен фактор е нарастването на дела на населението в подтрудоспобна възраст,
което дава основания да се счита, че община Банско разполага с човешки ресурс за
развитие в средносрочен план. Нарастването на броя на възрастните хора изисква
реализация на мерки, свързани с развитие на социални услуги и грижи за тази
категория лица.
Таблица 1. Основни характеристики на населението на община Банско в периода
2011-2015 г.
2011

2012

2013

2014

2015

13 014

12 912

12 854

12 784

12 821

Дял от населението на
област Благоевград - %

4,04

4,03

4,04

4,05

4,10

Естествен прираст - бр.
Механичен прираст бр.

-63
-39

-71
-31

-54
-4

-93
23

-87
124

1 733

1 719

1 696

1 708

1 725

8 218

8 133

8 089

7 950

7 904

3 063

3 060

3 069

3 126

3 192

Население - бр.

В под трудоспособна
възраст – бр.
В трудоспособна
възраст – бр.
В над трудоспособна
възраст – бр.

Източник: Национален статистически институт

По отношение на коефициента (равнището) на безработица община Банско е в поблагоприятна позиция от средното за област Благоевград и страната, което се дължи
основно на високата заетост в сектора на туризма и отраслите, свързани с
туристическата дейност.
Лицата над 55 г. продължават да са във все по-неблагоприятна позиция на пазара на
труда. Запазват се относително високите дялове на безработните със средно
образование, както и на тези с основно и начално образование. Профилът на
безработицата на територията на общината показва тенденция за постоянна
регистрирана безработица на ниско квалифицираните и/или без квалификация жители
на общината. Положителна тенденция е намаляване на безработицата сред лицата на
възраст до 29 г., което е предпоставка за задържане на млади хора в общината.
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Фигура 1. Равнище на безработицата в община Банско в периода 2011-2015 г., %
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Източник: Агенция по заетостта, Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Разлог

Затвърждава се водещото място на третичния сектор (секторът на услугите) в
икономиката на общината. Той силно доминира над сектора на преработващата
промишленост и на селското и горско стопанство. Тази структура на икономиката се
обуславя от силното развитие на туризма в община Банско, който е основен двигател на
икономическа активност. В отрасъла се генерират по-голяма част от приходите от
икономическа дейност и се привличат по-голяма част от заетите лица.
Отрасъл „Туризъм” се развива с много високи темпове, които не се наблюдават при
нито един от останалите отрасли на икономиката на общината. С над 70% (по данни на
НСИ) нараства броят на местата за настаняване, броят на реализираните нощувки и
приходите от тях. Община Банско запазва своя основен принос за развитието на
туризма в област Благоевград.
Водещи фактори за възходящото развитие на туризма в общината са: наличните
туристически ресурси, които са с разнообразен характер и с благоприятно влияние за
развитие на зимния и ски туризъм; значителните потенциали на територията на
общината за развитие на различни форми на алтернативен туризъм (еко, балнео и
климатолечебен, културен, хоби, селски и пр.) – условие за диверсификация на
туристическия продукт; провежданата политика на общината за развитие, активна
реклама и популяризиране на туристическия продукт, предлаган на българските и
чуждите туристи.
Материалната база на туристическата инфраструктура в Банско е на едно от найдобрите нива не само в България, но и в Европа. Многобройни модерни хотели,
разнообразни ресторанти и места за развлечение са потенциал за повишаване нивото на
посещение към дестинацията и осигуряват възможност за приемането на много повисок брой туристи от актуалната заетост, която, поради силно изразената сезонност и
8

големия брой места за настаняване, не е много висока. Голямата настанителна база
води до натоварване на градската инфраструктура на град Банско и изменя облика на
средата. Проблем е и липсата на подходящия брой квалифицирани кадри на място,
съответно - снижаване на нивата на туристическо обслужване.
Таблица 2. Развитие на туризма в община Банско в периода 2011-2016 г.
2011

2012

2013

2014

2015

2016

1 116

1 152

1 045

1 123

1 310

979

Легла – бр.

16 706

16 812

16 963

17 344

17 155

16 540

Реализирани
нощувки - бр.

578113

510500

570271

676762

728553

819562

13

11

18

8

14

Места за
настаняване – бр.

Нарастване на
реализираните
нощувки - %
Източник: Община Банско

Състоянието на РПМ в община Банско е относително добро, на някои места е
необходим ремонт, за да се постигне много добро, даже отлично състояние на тези
важни за община Банско трасета. Същевременно развитието на селищната мрежа и
стимулирането на икономическата активност са в пряка зависимост и от състоянието на
четвъртокласните и местните общински пътища в общината. За тази цел всяка година
общината извършва реконструкции и рехабилитации на различни участъци, на
кръстовища, мостове и т.н. Проблеми с качеството на пътната настилка има само по
някои от общинските пътища.
В по-голямата си част уличната мрежа, особено в контактните зони между южната и
северна части на града и някои от кръстовищата, е с изчерпана пропускателна
способност или работи на границата на капацитета си, което води до увеличаване на
времето и разходите за транспорт, задръстванията и емисиите. Причина за това е
значителното нарастване на пътуването с лични моторни превозни средства.
Пътуванията с велосипед са епизодични - липсват специализирани вело-трасета /алеи/,
които да осигуряват по-високо ниво на безопасност. За известен проблем може да се
счита и липсата на обществен транспорт (градски автобуси и маршрутни таксита).
Значителна част от придвижванията в Банско се извършват пеша.
Потенциалът на ж.п. линия Септември – Добринище не се използва напълно, което е
проблем с междуобщински и регионален характер и не зависи само от желанието и
усилията на община Банско. В краткосрочен план следва да се обмисли поинтензивната експлоатация на съществуващата жп мрежа, използвайки я и за
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атрактивни пътувания, което може да се превърне в елемент от цялостния туристически
продукт на общината.
ВиК секторът е с добре развити параметри – всички населени места са централно
водоснабдени и са с изградена канализация. Проблемите с водоснабдяването са
свързани най-вече с недостатъчните водни количества на някои от населените места и
остарялата водопроводна мрежа в почти всички населени места, с изключение на с.
Места. За да се реши проблемът, към момента в процес на изпълнение са проект за
допълнително водоснабдяване на гр. Банско от местността „Караманица“ – предвижда
се изграждане на нова линейна водоснабдителна мрежа, проект за рехабилитация на
водоснабдителната и канализационна мрежа в гр.Банско с изграждане на ПСОВ, както
и няколко проекта за подобряване водоснабдяването в селата Места и Филипово
(реализиран през 2015 г.) и село Гостун.
На територията на общината е изградена добре функционираща енергийна
инфраструктура, включваща линейни и точкови обекти на електроснабдяването, на
газоснабдяването и топлоснабдяването.
Броят и капацитетът на обектите за предучилищно обучение, както и тяхното
териториално разпределение по населени места е съобразено с наличните специфични
възрастови контингенти от лица в съответната възраст. В сравнение с 2011/2012 г., през
учебната 2015/2016 г. броят на филиалите на детските градини на територията на
общината се увеличава (единствено в община Банско на територията на област
Благоевград), увеличава се и броят на децата в яслена възраст, посещаващи детските
групи, а децата във възраст от 3 до 7 г., посещаващи детска градина, намаляват
незначително.
Тенденцията на намаляване на броя на учениците е по-слабо изразена в община Банско
в сравнение с област Благоевград, разглеждана като цяло. Капацитетът на
инфраструктурата на образованието в общината е в състояние да обхване децата, които
са в училищна възраст.
Здравното обслужване на територията на община Банско се осъществява главно от
Медицински център „Благовещение“ и личните лекари, регистрирани на територията
на общината, което не е достатъчно за задоволяване нуждите на населението от здравни
услуги. Общината се нуждае от модерен МЦ със спешно звено, още повече че рискът
от спешна травматологична помощ е завишен при наличието на зимен туризъм. Все
още липсва здравен медиатор, въпреки изразеното желание от страна на общинска
администрация да бъдат отпуснати 2 бр. за нуждите на гр. Банско и гр. Добринище,
като вторият ще бъде полезен и за нуждите на селата, прилежащи към територията на
общината.
Като цяло има осигурен достъп на населението до здравни услуги - всички
здравноосигурени лица в населените места в общината са обхванати от
общопрактикуващите лекари, но част от тях трябва да пътуват, за да посещават личния
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си лекар. Силно ограничен е достъпът до населението от селата. Създадена е
организация и работещи механизми потребностите от здравни услуги от по-високо
ниво да бъдат задоволявани в община Разлог. Съществува определен проблем в
предлагането на част от здравните услуги (доболничната помощ) в активния
туристически сезон, когато броят на потенциалните потребители нараства в значителна
степен.
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. Фолклорът, традициите и ритуалите
представляват сериозна предпоставка за развитие на туризма. Археологическите
паметници като допълващ актив за природния, приключенски и еко туризъм,
представляват голям потенциал, особено след превръщането им в туристически
атракции.
Нарастващата популярност на някои културни прояви, провеждани в гр. Банско под
формата на фестивални мероприятия дават основание да се очаква добро развитие на
културния туризъм, което е още една възможност за разнообразяване на туристическия
продукт на общината. Банско има потенциал в тази посока, който се базира на
множество и разнообразни културни ресурси. Като стимулатор за развитие на
културния туризъм роля играе и нематериалното културно наследство, свързано с
местния музикален фолклор, с кулинарните традиции, етнографията и др. Общината
оказва многостранна подкрепа и активно подпомага процесите по опазване на
културно-историческото наследство. Най-големият проблем е ниската информираност
сред българските и чуждестранните туристи за културните паметници и атракции, за
културните фестивали и събития и, като цяло, за възможностите за прекарване на
свободното време и съчетаване на различните видове туризъм през ски и извън ски
сезона.
Високо се оценява ролята и приноса на местните читалища за развитието на културата
и подкрепата на местни таланти, но не са за пренебрегване някои от основните
предизвикателства в тяхната дейност, свързани с: привличане на млади хора към
читалищния живот, обогатяване на дейността с инициативи, търсещи по-широк обхват
от участници и активност в привличане на допълнително финансиране чрез собствени
приходи.
През последните години община Банско работи целенасочено за развитие на ефективна
система от социални услуги. В съответствие с приетата държавна политика все поголямо внимание се отделя на възможността за предоставяне на социални услуги на
нуждаещите се в тяхната обичайна среда за сметка на услугите в специализираните
социални институции. Предлаганите в общината социални услуги задоволяват
потребностите на значителна част от рисковите социално уязвими групи - нуждите от
дневна грижа на възрастните с интелектуални затруднения, базисните потребности на
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децата с увреждания, базисните потребности от храна и възможност за социални
контакти, и водят до подобряване качеството на живот, пълноценна реализация и грижа
за хората от рисковите групи. Проблем все още остава трудовата ангажираност на
възрастните с интелектуални затруднения, както и осигуряването на специфична
подкрепа на различни групи деца според нуждите им.
Ресурсите за спортен туризъм са превърнати във водещи активи за развитието на
Банско като конкурентоспособна дестинация за зимни и ски спортове, предпочитана
като номер едно сред българските туристи. Общината се е утвърдила като водещ
национален и международен зимен център за туризъм и спорт, в който се провеждат
състезания с национално и международно значение.
Броят и капацитетът на обектите на социалната инфраструктура са съобразени с броя
и демографските структури на населението. Слабост е все още слабото взаимодействие
между общинската администрация и неправителствения сектор, както и неговото
въвличане за съвместна работа в сферата на предоставянето на социални услуги.
В границите на община Банско основните източници на замърсяване на атмосферния
въздух са транспортно-комуникационна дейност, особено в активния туристически
сезон и битовия сектор (отоплението с твърди горива). Контролираните показатели са
под установените норми за опазване на човешкото здраве. В определени, не много
често проявяващи се случаи, са установени превишавания на средноденонощните
норми с фини прахови частици. Най-голямо влияние по отношение на праховите
частици има жилищният сектор, най-вече емисиите от локално отопление на жилищата.
Понастоящем в града има изградена система за централно топлоподаване с ограничен
обхват.
Във всички населени места е организирано централно събиране и транспортиране на
битовите отпадъци. Общината използва Регионалното депо за твърди битови отпадъци
– Разлог.
Решението на проблема с липсата на ПСОВ е заложено в стартиралата втора фаза на
проект „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Банско
с изграждане на „ПСОВ”, в който е предвидено изграждане на ГПСОВ – гр. Банско.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И
ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БАНСКО
Визията, определена в ОПР 2014-2020 на община Банско, е както следва: „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.”
За постигането на визията е определена една главна стратегическа цел, която взема
предвид както природните дадености, така и икономическото развитие в общината към
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момента на нейното формулиране. Главната стратегическа цел за икономическо и
социално развитие на община Банско е насочена към развитието на нови форми и
възможности за:
 балансирано икономическо развитие чрез доизграждане и рехабилитация на
техническата инфраструктура в съответствие с опазване на околната среда
 използване на местните предимства и оползотворяване на туристическия
потенциал
 подобряване качеството на живот чрез прилагане на мерки за подобряване
достъпа до образование, здравеопазване, социални и културни услуги
 стимулиране на публично-частното партньорство в различни сфери.
Стратегическа цел 1. „Създаване на добра бизнес среда за развитие и повишаване
конкурентоспособността на икономиката“
Тази цел е свързана с насърчаване на предприемачеството и икономическата активност
на бизнеса, привличането на инвестиции и оползотворяване на туристическия
потенциал на община Банско.
Стратегическа цел 2. „Балансирано устойчиво развитие, териториална свързаност и
достъпност“
Тази цел е насочена към подобряване на възможностите за развитие на територията на
общината, вкл. сътрудничество със съседни общини в национален и международен
план, подобряване на транспортната и екологичната инфраструктура и опазване и
възстановяване на околната среда.
Стратегическа цел 3. „Подобряване условията на живот, социалния климат и развитие
на човешкия капитал“
Целта е насочена към подобряване на заетостта, намаляване на безработицата,
развитието на човешките ресурси и подобряване на достъпа до публичните услуги в
общината.
Стратегическа цел 4. „Подобряване на институционалната среда и на
административния капацитет“
Тази цел е свързана с подобряване на административните услуги, които предоставя
общината и повишаване на административния капацитет.
В ОПР на община Банско са дефинирани 11 приоритета в посока подчертаване на
предимствата на общината с оглед постигане на определените стратегически цели:
Приоритет 1.1. Създаване на условия за благоприятна бизнес среда и за повишаване на
конкурентоспособността на местната икономика
Приоритет 1.2. Запазване и доразвиване на водещите позиции на общината като
национален туристически център
Приоритет 1.3. Създаване на условия за привличане на инвестиции
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Приоритет 2.1. Създаване на условия за реализиране на предвижданията на новия Общ
устройствен план на общината
Приоритет 2.2. Развитие на базовата инфраструктура, осигуряваща балансирано
териториално развитие
Приоритет 2.3. „Щадящо” използване на природните ресурси и опазване на околната
среда
Приоритет 3.1. Подобряване на достъпа до образование, здравеопазване и социални
дейности и предотвратяване на рисковете за социално изключване
Приоритет 3.2. Подкрепа на инвестиционни проекти за подобряване инфраструктурата
на публичните социални услуги
Приоритет 3.3. Повишаване на заетостта и балансирано развитие на пазара на труда
Приоритет 3.4. Осигуряване на заетост чрез стимулиране инициативата на безработни
лица
Приоритет 4.1. Укрепване на институционалния капацитет за подобряване на
процесите на управление на община Банско
Визията за развитие и главната стратегическа цел са насочени към основните
приоритети на развитието на община Банско. Те звучат актуално и отговарят на
приоритетите на Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022,
Регионалния план за развитие на Югозападен район 2014-2020 и Областната стратеги я
за развитие на област Благоевград 2014-2020. Четирите стратегически цели на ОПР
съответстват на средата, която е обект на развитие и продължават да бъдат уместни
по отношение на основните нужди и проблеми на общината. Тяхното изпълнение би
довело до реализиране на общоевропейските цели и планове. Заложените
приоритети и специфични цели в ОПР също са актуални и добре съчетават местния
потенциал с целите и насоките за развитие на регионално, национално и европейско
ниво. Всеки приоритет съдържа специфични цели за реализацията си с различен брой и
обхват. Оценката на значимостта на приоритетите за развитието на общината съвпада с
действията на администрацията, бизнеса и структурите на гражданското общество за
решаването на основните проблеми на територията.
Оценката на изпълнението на стратегическите цели и приоритети на ОПР е
извършена в съответствие с приетата стратегическа рамка, като за база при оценката са
използвани формулираните в Общинския план за развитие индикатори за наблюдение и
оценка. Проследени са настъпилите промени в стойностите на индикаторите, където
това е възможно. Поради липсата на заложени базови, междинни и целеви стойности на
индикаторите, количествената оценка за постигането им е затруднена. За тази цел е
направена и качествена оценка, базирана на конкретните изпълнени проекти и
дейности, като е използвана информация за:
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 резултатите от реализирани проекти, финансирани от европейските фондове в
периода 2007-2013 г. и в периода 2014-2020 г. – по оперативните програми
„Регионално развитие”/„Региони в растеж“, „Околна среда”, „Развитие на
конкурентоспособността
на
българската
икономика”/„Иновации
и
конкурентоспособност“,
„Развитие
на
човешките
ресурси”,
„Транспорт”/„Транспорт и транспортна инфраструктура“, „Административен
капацитет”/„Добро управление“, „Наука и образование за интелигентен растеж“
 резултатите от реализирани проекти със средства, различни от тези по
оперативните програми – Програмата за развитие на селските райони,
програмите за трансгранично и междурегионално сътрудничество, държавния
бюджет и общинския бюджет, ПУДООС, Националния доверителен екофонд,
програма „Красива България“ и др.
Като показател за изпълнението на приоритетите на ОПР на община Банско е
използвана формулировката за „степен на изпълнение“ на съответния приоритет
и стратегическа цел. За оценяването е използвана следната скала на експертно
формулирани оценки: ниска степен на изпълнение, задоволителна степен на
изпълнение, висока степен на изпълнение и много висока степен на изпълнение. За
всеки приоритет на плана се анализира изпълнението, като акцент е поставен върху
открояване на по-значимите резултати и на нестартиралите дейности. Избраният
подход на качествено оценяване позволява да бъдат направени изводи и заключения в
сравнителен план за степента на изпълнение на приоритетите за развитие на община
Банско в периода 2014-2017 г. и да се формулират съответните препоръки до края на
периода на действие на Плана. В заключителната част на Междинната оценка са
направени обобщени заключения, обобщени оценки и обобщени препоръки за
изпълнението на целия ОПР.
Стратегическа цел 1. „Създаване на добра бизнес среда за развитие и повишаване
конкурентоспособността на икономиката“
Изпълнение: задоволителна степен на изпълнение, висок потенциал за изпълнение
до края на периода на дейстие на ОПР.
Като цяло, изпълнените мерки, част от Приоритет 1.2., свързани с развитието на
туризма, са оценени с „висока степен на изпълнение“ и оказват положително
въздействие върху икономическото състояние на общината. Резултатът за община
Банско от участието в туристически борси и изложения, провеждането на културни
събития и мероприятия, реставрацията на културно-исторически паметници и обекти,
публикуването на рекламни материали и популяризиране на туристическия продукт е
привличане на повече туристи към общината, разнообразяване на типичния за Банско
профил на дестинация за зимен туризъм и преодоляване на силно изразената
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сезонност/сезонния характер на туристическия поток. Това резултира в повишаване
устойчивото икономическо развитие на територията на общината и води до намаляване
на негативните ефекти от частичната заетост на местното население, хотелски бази и
туристически съоръжения. Устойчивостта на резултатите зависи както от условията,
които общината и предприемачите в сферата на туризма могат да предложат на
новопривлечените туристи, така и от тяхната удовлетвореност. В съответствие с
приетата Национална стратегия за туризъм, община Банско има разработена Стратегия
за развитието на туризма в периода 2014-2020 г., чието главно предназначение е да
представлява “пътна карта” или “мастер план” за постигането на трайна
конкурентоспособност на община Банско като туристическа дестинация. Анализирайки
статистическите данни, в периода 2011-2016 г. се наблюдава увеличение на броя на
реализираните нощувки на територията на община Банско, което означава увеличение
на туристопотока и обхващане на повече и по-разнообразни групи туристи. Това е
сигнал, че мерките за развитие на туризма са в правилната посока.
Включените в стратегическата цел мерки и действия за реализация на Приоритет 1.1. в
голямата си част са инициативи на частния бизнес и за тях липсва достатъчно
информация за изпълнението им. Стартирали са проекти по първите 2 процедури за
подпомагане на МСП по ОПИК, но няма сключен договор с предприятие на
територията на община Банско. Изпълнението на дейностите, свързани с подкрепа на
предприятията в общината, основно финансирано от ОПИК, на практика е в съвсем
начален етап, поради което не би могло да се отчете степен на изпълнение и
индикатори. Очаква се механизмите за подкрепа на иновативните компании да се
отразят на напредъка по стратегическата цел до края на настоящия програмен период.
Липсва информация относно реализирани дейности за прилагане на клъстерния подход
в развитието на местната икономика - не са създадени клъстери „туризъм“ и
„дървесина“. Счита се, че тази дейност изисква малко по-дълго планиране и
фокусиране на усилията за рационално използване на ресурсите и е с висок потенциал
за изпълнение до края на периода на действие на ОПР. Към момента на изготвяне на
оценката обявената по ОПИК процедура в подкрепа развитието на клъстерите е в
статус „кандидатстване“.
Приоритет 1.3. се оценява със „задоволителна степен на изпълнение“. С цел
привличане на инвестиции и развитие на публично-частното партньорство, общината
инвестира в подобряване на условията за правене на бизнес – рехабилитация и
доизграждане на техническата инфраструктура, изготвяне на Общ устройствен план,
където е определено предназначението на различните видове територии в населените
места, вкл. подходящите за инвестиции терени.
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Стратегическа цел 2. „Балансирано устойчиво развитие, териториална свързаност
и достъпност“
Изпълнение: задоволителна степен на изпълнение, потенциал за много висока
степен на изпълнение до края на периода на действие на ОПР.
Индивидуалните оценки на приоритети 2.1., 2.2. и 2.3. са „задоволителна степен на
изпълнение“. Общото въздействие от реализацията им е в посока на благоустрояване и
подобряване на жизнената среда на територията на общината и повишаване качеството
на околната среда чрез развитие на техническата инфраструктура.
С изготвянето на Общия устройствен план на община Банско са създадени условия за
по-успешно прилагане на политики в областта на устройственото планиране, което е
съществен елемент за реализирането на мащабни инвестиционни намерения на
територията на общината. За оставащия до 2020 г. период са необходими целенасочени
действия за продължаване на процеса по изготвяне на необходимите устройствени
планове на курортни селищни образования, актуализация на съществуващи и
изработване на нови селищни устройствени планове, изработване на цялостен (пълен)
цифров кадастър на общината. Картографирането на териториите е предпоставка за
осъществяване на дейности за съвременното и по-модерно развитие на устройството на
самата територия и удовлетворяване на потребностите на населението и бизнеса.
С реализацията на първа фаза от проекта за реконструкция на водоснабдителната и
канализационната инфраструктура в гр. Банско са подобрени водоснабдителните
услуги и качеството на питейната вода.
Повишено е качеството на транспортното обслужване в общината, рехабилитирани са
общински пътища, подобрена е градската среда в Банско и Добринище, отделени са
специални грижи на общината за парковете, градинките и зелените площи.
Изграденото регионално депо за управление на отпадъците – регион Разлог, осигурява
достъп на населението на общината до екологична инфраструктура за интегрирано
управление, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците.
Общината залага на интегриран подход при решаване на проблема с цялостното
подобряване на физическата среда, съпътствано от подобряване на уличната
инфраструктура и по този начин и качеството на атмосферния въздух и третиране на
твърдите битови отпадъци съвместно със съседните общини.
Следва да се отбележи, че редица проекти, допринасящи за изпълнението на
стратегическата цел, са в процес на реализация и резултатите за общината ще се усетят
във втората половина и след края на програмния период, когато ще може да се направи
реална преценка за степента на изпълнение на заложените мерки и дейности.
Необходимо е усилията да бъдат насочени към успешното изпълнение на стартиралия
по ОП „Околна среда“ 2014-2020 голям проект за водния цикъл на гр. Банско, както и
на проекта за рекултивация на старото депо за ТБО, като стратегическата цел има
потенциал за много висока степен на изпълнение. Допълнително следва да се направят
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необходимите следващи стъпки в посока изграждане на нови водохващания за гр.
Банско и гр. Добринище, подобряване на канализационната инфраструктура в
населените места извън гр. Банско, подобряване на транспортната свързаност между
населените места в общината и с населени места извън нея, развитие на
вътрешноградския транспорт и изграждането на велоалеи. Реконструкцията и
модернизацията на пътната инфраструктура, в това число и уличната мрежа в
населените места, трябва да остане един от приоритетите в политиката на общината за
подобряването на качеството на живот и привлекателността на населените места.
Подобряване на инфраструктурата за управление на отпадъци и предпазването от
природни рискове също безспорно остават актуални приоритети до края на програмния
период, особено що се отнася до предотвратяване риска от наводнения.
Стратегическа цел 3. „Подобряване условията на живот, социалния климат и
развитие на човешкия капитал“
Изпълнение: висока степен на изпълнение.
Приоритети 3.1., 3.2. и 3.3. са с индивидуални оценки „висока степен на изпълнение“.
Образователната система в община Банско функционира съгласно принципите на
равнопоставеност, достъпност и зачитане правата и достойнството на всяко дете, без
разлика по етнически, полов, социален, религиозно културен признак. Интересите на
децата и учениците се развиват, като се използват ресурсите, които дават училищните
форми, клубове по интереси, училищни детски съвети, както и разнообразни
извънкласни дейности, спортните клубове, общинските спортни школи, школите по
изкуства, които съществуват в читалищата или като частни школи. Положително
следва да се оцени работата по въвеждане на целодневната форма на обучение в
училищата, както и изпълнените мерки за подобряване на материално-техническата
база на образователната инфраструктура. С изпълнението на мерки за саниране на
сградите на училищата и детските градини и техническа обезпеченост на
образователните институции с модерна техника са подобрени икономическите
показатели на сградите и условията за провеждане на педагогическия процес в тях.
Общината активно търси възможности за разширяване и разнообразяване на пазара на
труда в съзвучие с икономическите възможности и актуалните програми и съдейства на
работодатели от региона за увеличаване на предложенията за работа на населението,
вкл. на младите хора с цел задържането им в общината. Предприети са мерки за
актуализиране на действащите учебни програми съобразно потребностите на бизнеса,
повишаване на квалификацията и образованието на работната сила и учащите и
пригодността им към пазара на труда.
Община Банско се грижи за осигуряването на по-добри условия за живот на
населението – води активна политика в областта на предоставяне на социални услуги,
организира извършването на здравна профилактика на населението, реализира
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дейности по посока превенция здравето на подрастващите, осъществява редица
културни мероприятия и фестивали, като културният календар се разнообразява
постоянно, подпомага развитието на спорта. Инвестициите в социална инфраструктура
и услуги потвърждават желанието на общината за успешно приобщаване на
изолираните групи в неравностойно положение. Текущо се изпълняват стратегии,
програми и планове, насочени към опазване живота и здравето на децата, за развитие
на социалните услуги, за подкрепа на интеграционните политики. Стимулирането на
спортните прояви и мероприятия и осигуряването на алтернативи за свободното време,
насочени към широка профилност и съхраняване на физическото и психическото
здраве на децата и младите хора е приоритетна задача за ръководството на общината.
Освен традиционните ски спортове, се организират разнообразни спортни събития и
състезания.
Препоръчително е политиката на община Банско за инвестиране в подобряване на
публичната инфраструктура и услуги да продължи до края на програмния период, за да
се постигне натрупване на желаната положителна промяна в целевите групи, което да
гарантира устойчивостта на резултатите в бъдеще. Удовлетворяването на
потребностите на местното население за достъп до основни публични услуги ще окаже
положителен ефект върху субективното усещане на хората за техния живот като цяло.
Стратегическа цел 4. „Подобряване на институционалната среда и на
административния капацитет“
Изпълнение: висока степен на изпълнение.
Подобрено е качеството на работа в община Банско, повишен е административният
капацитет и професионалната компетентност на служителите за управление на проекти
по европейските фондове и осъществяване на ефективен мониторинг и оценка на
реализацията им, както и за прилагане принципите на стратегическото планиране и
програмиране. Подобрените лична и екипна ефективност, лидерски и комуникационни
умения на служителите от общинската администрация се очаква да окажат
положително въздействие върху цялостното функциониране на местната структура за
управление и да подобрят нейния облик в бъдеще. Повишаването на ефективността на
работа на местната администрация е от важно значение за развитието на община
Банско и се свързва с по-добра конкурентоспособност на общината в национален и
европейски контекст. Целесъобразно е служителите от общинската администрация да
продължат да се включват в инициативи и дейности за професионално развитие и в
бъдеще.
Изградената ГИС-платформа е ключов етап в посока на въвеждането на комплексното
административно обслужване в общината, което е задължителна стъпка към
преминаване към електронно правителство на нивото на местната администрация. В
бъдеще това ще ускори работата на администрацията при обслужването на гражданите
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и ще улесни ръководството на общината при вземане на управленски решения при
висока степен на информираност. С модернизиране на административните услуги,
общинска администрация Банско предлага обслужване на граждани онлайн – чрез
Портал за електронни административни услуги всички граждани могат да подадат
своето искане за определен вид услуга. Към момента общината предлага 23 онлайн
услуги по гражданско състояние, 6 онлайн услуги по териториално и селищно
устройство, 14 онлайн услуги по общинска собственост, 10 онлайн услуги по
икономическо развитие, 5 онлайн услуги по озеленяване, екология и чистота, 25 онлайн
услуги в сферата на местните данъци и такси.
РЕЗУЛТАТИ ОТ АНАЛИЗА И ОЦЕНКАТА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И
ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И НА
УСВОЕНИТЕ РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ
НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БАНСКО 2014-2020
Ресурсното осигуряване на средствата при реализацията на мерките в рамките на ОПР
на община Банско се осъществява чрез разработената Индикативна финансова
таблица, която е основен документ при оценката на използваните ресурси за
изпълнение на ОПР. Индикативната финансова таблица на Общинския план на община
Банско пресъздава общата финансова рамка за реализацията на Плана. В нея са
включени всички предварителни разчети и предвиждания за финансиране на
предложените в ОПР проекти и програми, както и на т.нар. “меки” мерки, които нямат
инвестиционен характер. Представена е структурата на необходимия финансов ресурс
за отделните стратегически цели и приоритетни направления и са посочени основните
източници на финансиране.
В индикативната финансова таблица на ОПР на община Банско са заложени следните
източници за финансиране на Плана:
 фондове на ЕС
 държавен бюджет
 общински бюджет
 средства на частния сектор.
Бюджетната рамка на необходимия индикативен финансов ресурс за реализация на
проектите и програмите в изпълнение на ОПР, заложена в индикативната таблица за
изпълнението му, е в размер на 147 202 хил. лв.
Експертният анализ и оценка на ефективността и ефикасността на използваните
ресурси при изпълнението на ОПР на община Банско към средата на периода му на
действие се базира на аналитичния преглед и на обобщените резултати от
изпълнените проекти и дейности в периода, обхванат от междинната оценка,
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финансирани със средства от бюджета на общината, държавния бюджет, ЕСИФ и
други финансови източници.
На базата на набраната и анализирана информация по изпълнение на бюджета на
община Банско за 2015 г. и 2016 г., информация от общинска администрация Банско и
информацията от ИСУН за реализирани и в процес на изпълнение проекти е извършено
съпоставяне между планираните и извършените дейности в изпълнение на целите
и приоритетите на Плана във финансово изражение/на база вложените средства.
Таблица 3. Индикативен размер на планираните средства по стратегически цели
на Общинския план за развитие на община Банско 2014-2020 г. и % на изпълнение
Наименование на
стратегическата цел

1. „Създаване на добра
бизнес среда за развитие
и повишаване
конкурентоспособността
на икономиката“
2. „Балансирано
устойчиво развитие,
териториална
свързаност и
достъпност“
3. „Подобряване
условията на живот,
социалния климат и
развитие на човешкия
капитал“
4. „Създаване на
условия за подобряване
на институционалната
среда и на
административния
капацитет“

Индикативен
бюджет за периода
2014-2020 (хил. лв.)

Изпълнение за
периода 201520161 (хил.
лв.)

% на изпълнение
спрямо
индикативния
бюджет

3 182

2 064

64,9

135 025

59 130

43,8

8 855

851

9,6

140

140

100

1

Финансово изпълнение на Общинския план за развитие за 2014 г. не е анализирано, тъй като ОПР е
приет с Решение на ОбС в края на 2014 г.
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Общо за ОПР

147 202

62 185

42,2

Източник: Общински план за развитие на община Банско 2014-2020, собствени изчисления

Анализът показва, че към средата на периода на действие на ОПР общото
изпълнение на индикативния финансов план към ОПР е 42,2% от планираното.
Изпълнени са проекти и дейности на обща стойност 62 185 хил. лв.
Фигура 2. Изпълнение на индикативния план на Общинския план за развитие на
община Банско 2014-2020 г. към средата на периода му на действие, хил. лв.
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Източник: Общински план за развитие на община Банско 2014-2020, собствени изчисления

Фигура 3. Изпълнение на индикативния план на ОПР на община Банско 20142020, разпределен по стратегически цели, към средата на периода му на действие
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Източник: Общински план за развитие на община Банско 2014-2020, собствени изчисления
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Основни финансови инструменти за изпълнението на ОПР и Програмата за неговата
реализация в периода 2015-2016 г. са средствата от европейските фондове и общинския
бюджет. Средствата от ЕС формират 79,2% от изразходваните финансови ресурси за
изпълнение на целите и приоритетите на Плана, а средствата от общинския бюджет –
16,6%. Делът на средствата от държавния бюджет възлиза на 1,5%. Другите финансови
източници (заеми, ПУДООС и др.) осигуряват 2,5% от ресурсите за финансиране на
инициативите, включени в ОПР.
Фигура 4. Принос на източниците за финансиране на Общинския план за
развитие на община Банско 2014-2020 към средата на периода му на действие
Държавен бюджет
1.60%
Общински бюджет
16.57%

Частен сектор
0.20%

Други
източници
2.59%

Средства от ЕС
79.04%

Източник: Община Банско, собствени изчисления

При анализа на финансовото изпълнение на ОПР на община Банско за разглеждания
период 2015-2016 г. се отчита добра обща ефективност на изпълнение на заложените
цели и мерки. Много добра ефикасност на вложените средства е постигната при
реализацията на Стратегически цел 1 и 2, а по-слаба – при Стратегическа цел 3.
Изразходените финансови ресурси за реализация на ОПР на община Банско 2014 – 2020
са използвани целесъобразно, ефикасно и ефективно. Постигнатите резултати и
високата степен на финансово изпълнение на стратегическите цели се основават на
инициативността на местната власт и на последователно провежданата целенасочена
политика за развитието на общината. Прегледът на изпълнението показва, че общината
е търсила различни възможности за финансовото обезпечаване на изпълнението на
ОПР. Осигурен е значителен финансов ресурс от спечелени проекти по оперативните
програми на ЕС – Околна среда, Развитие на човешките ресурси, Програма за развитие
на селските райони, от държавния и общинския бюджет, от различни национални и
други донорски програми и външни източници за финансиране. Приносът на частния
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сектор е незначителен. В оставащия период до 2020 г. е необходимо да се поддържа
активността в привличането на средства от ЕСИФ, както и да се положат максимални
усилия за изпълнение на проектите в процес на реализация.
Публичните средства се насочват към решаване на съществени нужди и проблеми на
населението в общината. Най-значителен обем средства са насочени към доизграждане
и рехабилитация на ВиК и пътната инфраструктура и инфраструктура за опазване на
околната среда – 43,8% от планираните. За периода до 2020 г. е необходимо да
продължи модернизацията им, като се засилят изискванията за устойчиво развитие и
достигане до европейски стандарти на предоставяните услуги, както на територията на
общинския център, така и в селата в общината. В сферата на образованието, културата
и здравеопазването са реализирани редица дейности и инициативи, предвидени в ОПР,
но те все още не са достатъчни за постигане на желаното ниво в тези направления –
финансовото изпълнение по Стратегическа цел 3 е най-ниско – 9,6%. Високото
финансово изпълнение по Стратегическа цел 1 – 64,9%, е още едно доказателство за
усилията и средствата, които влага общината в развитие на туристическия продукт,
маркетинг на дестинацията Банско и оползотворяване на местния потенциал.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И КООРДИНАЦИЯТА НА
КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ И ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАБОТА НА
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ,
ИЗПЪЛНЕНИЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БАНСКО 2014-2020, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПО
ОТНОШЕНИЕ ПРИЛАГАНЕТО НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И
ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ОПР
Общинският план за развитие на община Банско (2014-2020) е разработен и приет от
Общински съвет – Банско повече от 1 година след законоустановения срок (чл.37,
ал.1 от ППЗРР – „Общинският план за развитие се обсъжда и приема от Общинския
съвет по предложение на Кмета на общината в срок 3 месеца преди началото на
периода на неговото действие“). ОПР е приет с Решение на ОбС от 21.12.2014 г. Екипът
оценители счита, че това не нарушава процедурите по неговото формиране и не може
да бъде отчетено като слабост, тъй като значителна част от планираните дейности и
цели са стартирали или изпълнени.
За разработване на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие,
вкл. ОПР, са изготвени Методически указания за разработване на Национална
стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални
планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие
(2014-2020) и Общински планове за развитие (2014-2020), одобрени със заповед на
министъра на регионалното развитие и благоустройството. Екипът, разработил ОПР на
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община Банско 2014-2020 стриктно е спазвал тези Методически указания и
структурата и съдържанието на Плана са съобразени, както с изискванията на ЗРР, така
и с горепосочените указания.
В процеса на разработване на ОПР на община Банско е осъществено тясно
сътрудничество и партньорство на екипа, разработващ Плана, с общинската
администрация, което гарантира постигане на максимален ефект при формулиране
приоритетната насоченост на документа и мерките за намеса. При разработването на
документа са отчетени и отразени приоритетите на оперативните програми за
програмния период 2014-2020, предвижданията на Националната стратегия за
регионално развитие 2012-2022, на Регионалния план за развитие на Югозападен район
2014-2020 и на Областната стратегия за развитие на област Благоевград 2014-2020, вкл.
стратегическите насоки за разработване на Общински планове за развитие.
Наблюдението и оценката на изпълнението изпълняват контролна функция, свързана с
конкретното определяне на ефективността и ефикасността от изпълнението на целите и
приоритетите на ОПР на община Банско. Предмет на наблюдение е изпълнението на
целите и приоритетите за местно развитие съгласно определени физически и
финансови индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от
органите за управление, и мерките за осигуряване на информация и публичност за
резултатите от изпълнението на Плана.
Орган за наблюдение на Общинския план за развитие е Общинският съвет. В процеса
на наблюдение на изпълнението на Плана Общинският съвет осигурява участието на
заинтересуваните органи, организации, физически и юридически лица при спазване на
принципа за партньорство, публичност и прозрачност.
Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на Общинския план. За
резултатите от наблюдението на изпълнението на ОПР на община Банско са
разработени Годишни доклади за 2015 и 2016 г. Докладът за 2015 г. е одобрен от
Общинския съвет, предстои внасянето за разглеждане и одобрение на Доклада за 2016
г. Докладите представляват важни инструменти за осигуряване на информация и
публичност на извършените действия, реалните ползи и постигнатите резултати след
изработването и приемането на Областната стратегия за развитие на област
Благоевград, вкл. за изготвяне на Междинната и Последващата оценка на Стратегията.
Съгласно разпоредбите на ЗРР за реализацията на ОПР се извършва междинна оценка
към средата на периода на действие на ОПР. Междинната оценка е изготвена в
законоустановения срок - през 2017 г., чрез възлагане при условията и по реда на
Закона за обществените поръчки от кмета на общината.
Прилагането на принципа на партньорство е ключов елемент в целия процеса на
разработване, изпълнение и наблюдение на ОПР на община Банско и е един от
факторите за успешното реализиране на Плана. ОПР е разработен чрез провеждането
на редица дискусионни форуми и обществени обсъждания, на които присъстват
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представители на местната власт, регионални структури на централната власт,
представители на синдикати и работодатели, регионалните търговско-промишлени
палати и стопански камари, неправителствени организации, представители на
граждански сдружения и други заинтересовани лица в общината. На всеки отделен етап
от процеса на реализация се търси постигането на максимална прозрачност,
организирането на обществени дискусии за постигане на консенсус относно
приоритетите на местните власти и местната общност, включването и ползването на
експертния потенциал на всички заинтересовани страни.
Положително се оценява координацията с Областния съвет за развитие на област
Благоевград и с Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, където
община Банско, в лицето на своето ръководство, участва и използва възможността за
поставяне на местни проблеми и за популяризиране на туристическия продукт,
предлаган в общината.
Отговорни за осигуряване на необходимата и своевременна информация и публичност
на процеса на разработване, обсъждане, приемане, актуализиране и наблюдение на
ОПР на община Банско са Кмета на общината и Общинския съвет в съответствие със
своите компетенции. Основен източник за публичност и прозрачност, чрез
информираност на обществото, е официалната интернет страница на общината, в
която се публикуват регулярно документи за публично обсъждане и приетите местни
нормативни актове и стратегии и планове. Общинският план за развитие и Годишните
доклади за наблюдение на изпълнението на Плана също са публикувани на интернет
страницата на община Банско. Редовно се публикува информация относно
изпълнението на проекти, които имат принос за постигане целите и приоритетите на
ОПР. В процеса на изпълнение на проектите, в зависимост от изискванията на
финансиращата програма, се провеждат задължителни мерки за информация и
публичност, като: пресконференции, разпространение на рекламни материали;
поставяне на билбордове, табели и др.
От направения преглед на организацията и координацията на компетентните органи в
процеса на разработване, изпълнение и наблюдение на ОПР на община Банско може да
се направи заключението, че се наблюдава добра координация в работата на
административните структури. Принципите на партньорство, информация и
публичност са спазвани и активно осъществявани по време на целия процес на
планиране, обсъждане, одобряване, изпълнение, наблюдение и оценка на Плана.
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БАНСКО 2014-2020
Изводи и препоръки относно структурата и съдържанието на Общинския план за
развитие на община Банско 2014-2020
При разработването на ОПР 2014-2020 е осигурена добра приемственост и надграждане
на ОПР за предходния програмен период 2007-2013. Новият Общински план за
развитие на община Банско е съгласуван с контекста на новите стратегически насоки на
ЕС в областта на регионалната политика. Структурата и съдържанието на Общинския
план са съобразени с целите и приоритетите за развитие, дефинирани в стратегическите
планови документи и съответните политики от по-високо ниво - регионално,
национално и европейско, както и с изискванията на действащото национално и
европейско законодателство в областта на регионалното развитие.
В изпълнение на Закона за регионалното развитие, на етапа на разработването на Плана
е извършена предварителна (ex-ante) оценка на неговото съответствие, въздействие и
приложимост, от външни независими експерти, които дават положително становище за
неговото съдържание и заложените цели и приоритети.
ОПР напълно съответства на средата, в която се реализира и на новите икономически
реалности, и при разработването му е отчетено влиянието на основните процеси в
международен и национален план, които резултират върху дефиниране на стратегията
на развитие на общината – глобализацията, преодоляването на негативните ефекти от
икономическата и финансова криза, демографските промени, изменението на климата,
одобряването на приоритетите на оперативните програми за програмния период 20142020, повишената атрактивност на региона за привличане на инвеститори и др.
Анализирането на състоятелността, изпълнимостта и приоритетността на специфичните
цели на ОПР показва, че ефектът на тези процеси върху територията на община Банско
е съобразен в средносрочен план.
Методически правилно и логически издържано са разработени SWOT-анализите към
основните сектори – местоположение, природни ресурси, човешки капитал,
икономическо развитие, инфраструктурна осигуреност и околна среда.
Стратегията за бъдещо развитие на община Банско, залегнала в ОПР 2014-2020, е
адресирана към специфичните проблеми и предизвикателства, основава се на
потенциала на общината за постигане на устойчив икономически растеж, балансирано
развитие и икономическо, социално и териториално сближаване с региони в ЕС.
Фокусът е върху ясно определен брой приоритети и мерки, които реално биха могли да
бъдат изпълнени през седемгодишния период на действие на плана до 2020 г.
Визията, стратегическите цели и приоритетите на ОПР и силните страни на общината
са приемливи, актуални и към днешна дата и не са загубили своята значимост.
Смисълът и общата съгласуваност на стратегическата част на ОПР се запазват, запазва
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се делът и относителната тежест на всеки приоритет, стратегическите цели са
съгласувани помежду си и продължават да бъдат уместни по отношение на основните
нужди и проблеми на общината и приоритетите и промените в социално-икономически
контекст. Продължават да са валидни основните тенденции и фактори в развитието на
община Банско.
Осигурена е логическа последователност и взаимна обвързаност между отделните
части на ОПР, като аналитичната част на документа е основа за формулиране на
стратегическата част, а дефинираните подходи и механизми за управление, наблюдение
и оценка осигуряват практическото изпълнение и постигането на целите и
приоритетите.
Приоритетите на ОПР са включени в Програмата за управление на община Банско за
срока на мандат 2015-2019 г. Кметът на общината отчита изпълнението на Програмата
за управление пред Общински съвет, като по този начин индиректно се отчита и
изпълнението на ОПР. Това обаче не отменя законовите изисквания на ЗРР за отчет на
изпълнението на ОПР пред Общинския съвет. За тази цел, в законоустановения срок, са
разработени Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на ОПР за 2015 и 2016
г., които са внесени за разглеждане и са одобрени от Общинския съвет (за Доклада за
2016 г. тази процедура предстои).
С оглед преодоляване слабостите на системата за мониторинг на ОПР на община
Банско (2007-2013), в действащия ОПР на общината (2014-2020) са дефинирани
достатъчен брой индикатори за продукт по стратегическите цели на Плана и
индикатори по сектори (в т.нар. информационен модул за целите на междинната
оценка). Индикаторите имат конкретен количествен израз – брой, тонове, метри,
декари, % и т.н. и са с високи възможности за информационно осигуряване и на тази
основа, за осигуряване на обективност по отношение на оценките и изводите за
постигнатото пряко въздействие от изпълнението на Плана.
Анализът отбелязва, че ефективността и ефикасността на вложените ресурси при
изпълнението на ОПР на община Банско е сравнително висока. Определената в ОПР
рамка на политиката за регионално развитие като цяло се изпълнява чрез
инструментите на политиката за сближаване и съответното национално съфинансиране
и с финансиране от общинския бюджет. Средствата от ЕС са важен източник за
ускорено икономическо развитие на общината. Общината използва умело и в пълна
степен възможностите за кандидатстване с проекти, привличане и усвояване на
средства от европейски фондове и програми, и други финансови източници (ПУДООС,
НДЕФ, Красива България и др.) за изпълнение на заложените мерки и дейности.
Принципите на информираност, публичност и партньорството са прилагани успешно
на всеки етап от разработването, изпълнението, наблюдението и оценката на
Общинския план за развитие.

28

Община Банско осигурява широка обществена подкрепа и е включила в процеса на
изпълнение на Плана всички заинтересовани страни. Общината използва
възможностите за сътрудничество с други общини за реализиране на съвместни
проекти и показва успехи при създаването на партньорства за местно икономическо
развитие, вкл. и по линия на трансграничното и междурегионално сътрудничество.
Изводи относно изпълнението на целите и приоритетите на Общинския план за
развитие на община Банско 2014-2020 към средата на периода на действие на ОПР
Организацията за изпълнение на ОПР в община Банско може да се оцени като много
добра. От направения преглед на реализираните и в процес на реализация проекти,
както и на индикаторите за оценка на изпълнението е видно, че са положени немалко
усилия за реализиране на специфичните цели и дейности от ОПР, преди всичко от
страна на общинската администрация.
Най-големи усилия са насочени, безспорно, в развитие на туристическата дестинация
Банско и в прилагането и използването на възможности за разнообразяване на
туристическия продукт. Развитието на туризма е основен фактор за повишаване на
икономическия растеж в региона. Общината изпълнява последователна политика, като
се стреми да изгради имидж като уникално място за активна почивка и за активен спорт
и район, богат на много културни и спортни събития и прояви. Банско постепенно се
утвърждава като най-атрактивна туристическа дестинация за зимен ски туризъм на
българския пазар. Интересът и посещенията от чуждестранни туристи и реализираните
от тях нощувки бележат нарастване, като общината прави целенасочени усилия за
запазване на традиционните пазари и същевременно насочване към нови такива.
Налице е широк потенциал за обвързване на културните дейности с туристическата
индустрия в общината.
Логично, най-видимият ефект и въздействие от прилагането на ОПР в общината в
периода 2015-2017 г. се получава от инвестициите в базова инфраструктура, които от
своя страна са основа за привличане не само на туристи, но и на инвеститори в
общината. Високо са оценени усилията на общината в тази посока. Рехабилитирани са
улици в градовете Банско и Добринище и пътища, свързващи населените места.
Модернизирана е екологичната инфраструктура. С най-голям относителен дял са
именно средствата, вложени във ВиК и опазване на околната среда.
Реализирани са значителен брой дейности за подобряване условията на живот и
естетизация на средата в населените места. Подобрено е качеството на околната среда.
Много добри резултати са постигнати в изпълнението на мерки и инициативи за
подобряване на публичните услуги – достъпа до образование, социални услуги,
културни и спортни дейности. Значителни са усилията по намаляване безработицата и
стабилизиране и нарастване на заетостта в общината, чрез включване в различни
програми.
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По-добрата демографска структура на населението в сравнение със средните нива за
страната в комбинация с по-ниските нива на безработица на територията на община
Банско в периода 2011-2015 г. създава условия за подобряване на местното социалноикономическо развитие.
Подобрява се качеството на административните услуги, създадени са електронни
онлайн услуги за бизнеса и гражданите. Общинската администрация е натрупала
сериозен опит в разработването и изпълнението на стратегически планови документи и
в проектната дейност, като е изградила капацитет в тази област.
Изостава изпълнението на Приоритет 1.1. „Създаване на условия за благоприятна
бизнес среда и за повишаване на конкурентоспособността на местната икономика“,
като слабата активност на бизнеса на територията на общината в привличането и
усвояването на средства от ЕСИФ се обяснява с все още нестартиралите голяма част от
мерките по ОПИК.
Препоръки относно провеждане на политиката за регионално и местно развитие в
община Банско до края на програмния период и относно изпълнението на ОПР до
края на периода му на действие, вкл. по отношение актуализацията на Плана
Междинната оценка има ограничени възможности за оценка на въздействията, тъй като
не само има изместване на проявлението на въздействията във времето, но и самата
интервенция не е приключила. Във възможностите на Междинната оценка е да направи
препоръки за препрограмирането - промяната на плановия документ въз основа на
оценката на първите резултати от неговото изпълнение, подобряване на самия план и
на отделни негови части.
Въз основа на изготвените анализи - на социално-икономическото развитие, на
степента на изпълнение на целите и приоритетите, на организацията и координацията
на работата на компетентните органи и структури, на ефективността и ефикасността на
използваните финансови ресурси, екипът оценители счита, че цялостна актуализация на
ОПР не е необходима. По-долу са направени някои препоръки, предложения и насоки
за провеждане на политиката за регионално и местно развитие на общината до края на
2020 г. и за подобряване на системата за наблюдение на ОПР.
Първоначалните резултати от изпълнението на ОПР показват значителен напредък при
реализиране на основните цели и приоритети на Плана. Договорени са ресурсите за
реализация на основната част от най-скъпите мерки в Плана и съответните проекти са
стартирали. Значителна част от мерките са в процес на изпълнение или тяхното
изпълнение предстои до края на програмния период, което предполага продължаване
на активната работа по мерките на оперативните програми и пълната мобилизация на
всички ресурси – финансови, материални, човешки, организационни и информационни
за успешната им реализация в рамките на планираните срокове.
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Стратегията за развитие на общината за оставащия период до 2020 г. следва да бъде
подкрепяща по отношение на желания териториален баланс в развитието на общината и
протичането на демографските процеси, агресивна по отношение на необходимите
предпоставки за развитие на икономиката и стабилизираща по отношение
изграждането и обновяването на инфраструктурите. Следва да продължи дългосрочно
ориентираната, адекватна и отговаряща на обективните социално-икономически и
обществени условия, политика на ръководството на община Банско за постигане в
максимално голяма степен към 2020 г. на визията на Общинския план за развитие
„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”.
Голямото предизвикателство пред общинските власти до края на програмния период е
реализацията на потенциала за развитие на община Банско. Развитието на човешките
ресурси е от ключово значение за успешното изпълнение на ОПР и на визията на
общината. Това налага да бъдат реализирани приоритетно по-голямата част от
предвидените мерки, водещи до укрепването на човешкия потенциал, до създаване на
повече и по-качествени устойчиви работни места и повишаване на заетостта на
населението. Важна задача през оставащия период от действието на Общинския план за
развитие е диверсифицирането на туристическия продукт в общината и развитието на
нови алтернативни форми на туризъм, които да се базират на използването на местния
потенциал и ресурси. Това изисква привличане на местни и чуждестранни инвестиции
в развитието на разнообразни форми на туризъм извън традиционния за общината до
този момент зимен ски туризъм и още по-добър маркетинг и реклама на дестинацията.
Необходимо е да продължат усилията за подобряване на водопреносната мрежа и за
изграждане на канализационната мрежа. Реконструкцията и модернизацията на пътната
инфраструктура, в това число и уличната мрежа, остава един от приоритетите в
политиката на общината за подобряването на качеството на живот и привлекателността
на населените места. Следвайки политиката на Европейския съюз за учене през целия
живот, до края на програмния период е препоръчително да продължи подобряването на
капацитета на местното самоуправление.
Годишните доклади съдържат информация относно общите условия за изпълнение на
Общинския план за развитие и промените в социално-икономическите условия, както и
по отношение на изпълнени проекти и постигнат напредък по изпълнението на целите
и приоритетите на ОПР въз основа на идикаторите за наблюдение. В структурата на
Докладите липсва описание на действията, предприети от компетентните органи с цел
осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на ОПР през съответната
година, както и формулирани заключения и предложения за подобряване на
резултатите от наблюдението. Препоръчително е следващите Годишни доклади да се
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изготвят съгласно посочената в ППЗРР структура с оглед предприемане на навременни
корективни действия, в случай на необходимост.
Процесът на наблюдение и оценяване на стратегиите и плановете за регионално и
местно развитие, съгласно действащото законодателство, има ключово значение за
подобряване качеството на стратегическите документи, актуализацията, ефективното и
ефикасното им изпълнение. Анализът на механизма и процеса на наблюдение и оценка
на ОПР дава основание да се направят няколко предложения за подобряване на
системата за наблюдение.
Недостатък при извеждането на индикаторите за наблюдение, формулирани в ОПР, е
липсата на конкретни базови, междинни и целеви стойности, които да оценяват
желания резултат и да показват напредъка на изпълнение на съответните стратегически
цели и приоритети в Плана. Препоръчва се залагането на конкретни целеви стойности
към 2020 г., за да бъде осигурена пълна прозрачност и възможност за мониторинг,
контрол и измерване на изпълнението на целите и приоритетите. Това в значителна
степен ще подобри качеството на процеса на изпълнение и осигури възможност за
предприемане на своевременни коригиращи действия от страна на овластените лица.
В допълнение, необходимо е да се повиши ефективността на системата за събиране на
информация за наблюдение на напредъка по изпълнение на ОПР. Следва да се изгради
механизъм за набиране, системно натрупване и обмен на информация, включващ
източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на
информация и да се предвиди актуализация на определен период от време, с цел
гарантиране на нейната коректност и точност при анализиране и предприемане на
управленски решения. Този механизъм може да се разпише в ОПР, като се опишат кои
източници на информация/отговорни институции се приемат за официални в процеса
на наблюдение изпълнението на Плана, на какъв период от време се събира актуална
информация, как става това и кои са отговорните лица за набирането на информацията.
За целите на планирането и анализа на развитието биха могли да се използват и
съвременни информационни системи като ГИС и съответния софтуер за създаване и
обработка на данни, включително геопространствени данни, които биха подпомогнали
и облекчили процеса на наблюдение и оценка.
Препоръчва се и в бъдеще при реализация на мерките от Общинския план да се търсят
нови възможности за финансиране на готови проекти на общината на базата на ПЧП и
подобряване на условията за включване на местни организации при разработването и
изпълнението на проекти. Спазването на принципа на партньорство дава възможност за
по-задълбочено идентифициране на съществуващите проблеми и съответно намиране
на най-подходящия начин за тяхното решаване. Създаването на предпоставки за
засилване активността на заинтересованите страни може да има голямо значение за
постигане на заложените цели и приоритети и за успешна реализация на ОПР.
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Неразделна част от предприеманите действия по осигуряване на информация и
публичност следва да бъдат публикуването на информация за предвижданията на ОПР
до края на 2020 г., за очакваните резултати в икономическата и социалната сфера, за
възможностите за изграждане на ПЧП и реализация на тази основа на проекти в
публичния сектор С цел формиране на позитивни обществени нагласи и активна
гражданска позиция е подходящо разясняване на необходимостта и значението на
стратегическото планиране на местното развитие за повишаване на ефективността на
публичните разходи, разясняване на конкретните задачи, които стоят пред Кмета,
Общинския съвет, общинската администрация, социално-икономическите партньори,
неправителствените организации и структурите на гражданското общество за
осигуряване на висока ефективност при изпълнението на ОПР. Повишената
ангажираност на бизнеса и местната общност ще доведе до увеличаване на добавената
стойност и подобряване на ефективността на разработване на местни политики.
С оглед постигане на пълно съответствие на структурата на ОПР с предвиденото
съгласно ЗРР съдържание, се препоръчва да се разпишат конкретни мерки за
органичаване изменението на климата и за адаптация към вече настъпилите промени.
Политиката и намеренията на ЕС по отношение планирането на регионалното и
местното развитие изисква наблюдение на влиянието на климатичните изменения
върху развитието на териториите и населените места. С цел провеждането на активна
политика по опазване и възстановяване на околната среда, е препоръчително в
системата от индикатори за наблюдение на ОПР на общината да се включат подходящи
екологични индикатори. Приетата до момента практика на регионално ниво в страната
е в Регионалните планове за развитие да бъдат включени седемте индикатора за
наблюдение на глобалните цели по околна среда съгласно Конвенциите от РИО, а
именно: относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура,
селища, промишлени обекти); съотношение между горските, земеделските и
урбанизираните територии; емисии на парникови газове (приравнени към CO2
еквивалент) на жител от населението; разходи за ДМА с екологично предназначение;
разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от населението; дял от
територията с висок риск от ерозия; разходи за енергийна ефективност и ВИ; степен на
постигане на националните цели за използване на ВИ и енергийна ефективност.
Тенденциите в изменението на същите индикатори се анализират всяка година в
Годишните доклади за наблюдение изменението на РПР.
Крайна оценка за степента на изпълнение на Общинския план за развитие на
община Банско 2014-2020 към средата на периода му на действие
Обобщената оценка за степен на изпълнение на стратегическите цели и приоритетите
на ОПР на община Банско 2014-2020 е в диапазона на „задоволителна до висока“, като
се базира на степента на изпълнение на отделните стратегически цели и на тенденциите
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в изменението на основните социално-икономически показатели. Тази оценка
потвърждава удачното формулиране и добро приоритизиране на целите и
приоритетите. Отчита се добра ефективност и ефикасност на заложените стратегически
цели и висока степен на финансово изпълнение през 2015 и 2016 г., което потвърждава
последователно провежданата целенасочена политика за развитието на общината.
Експертната оценка за общото въздействие на ОПР върху развитието на община Банско
в периода 2014-2017 г. е положително въздействие върху развитието на общината. С
оглед на изведената междинна оценка и на база на постигнатото до началото на 2017 г.,
екипът оценители прогнозира, че до края на програмния период се очаква увеличение
на удовлетвореността от изпълнението на Плана.
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