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ИЗПОЛЗВАНИ АКРОНИМИ  

АГКК Агенция по геодезия, картография и кадастър  

АМ Автомагистрала 

БАБХ Българска агенция по безопасност на храните 

БВП Брутен вътрешен продукт 

БДС Брутна добавена стойност 

БНБ Българска народна банка 

БПС Благоприятен природозащитен статус 

ВЕИ Възобновяеми енергийни източници 

ВЕЦ Водно – електрическа централа 

ВиК Водоснабдяване и канализация 

ГИС Географска информационна система 

ГКПП Граничен контролно-пропускателен пункт 

ГПОД Генерален план за организация на движението 

ГРМ Газоразпределителната мрежа 

ДБТ Дирекция „Бюро по труда“ 

ДВ Държавен вестник 

ДГ Детска градина 

ДГС Държавно горско стопанство 

ДМА Дълготрайни материални активи 

ДЦВУ Дневен център за пълнолетни лица с увреждания  

ЕАД Еднолично акционерно дружество 

ЕИО Европейска икономическа общност 

ЕО Европейска общност 

ЕООД Еднолично дружество с ограничена отговорност 

ЕС Европейски съюз 

ЕСИФ Европейски структурни и инвестиционни фондове 

ЗАТУРБ Закон за административно-териториалното устройство на Република България 

ЗВ Зони за въздействие 

ЗЖЛУИ Защитени жилища за лица с умствена изостаналост  

ЗЗТ Закон за защитените територии 

ЗКН Закон за културното наследство 

ЗМСМА Закон за местното самоуправление и местната администрация 

ЗПУО Закон за предучилищното и училищното образование 

ЗРР Закон за регионалното развитие 

ЗСП Закон за социално подпомагане 

ЗУО Закон за управление на отпадъците 

ЗУТ Закон за устройство на територията 

ИКТ Информационни и комуникационни технологии 

ИСИС Иновационна стратегия за интелигентна специализация 

ИСУН 
Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в 

България 

ИТИ Интегрирани териториални инвестиции 

ИТСР Интегрирана териториална стратегия за развитие 

КАВ Качество на атмосферния въздух 

КВС Карта на възстановената собственост 

КИН Културно – историческо наследство 

КИД Код на икономическа дейност 

КККР Кадастрална карта и кадастрални регистри  

МБАЛ Многопрофилна болница за активно лечение 

МЖС Многофамилна жилищна сграда 

МЗ Министерство на здравеопазването 



6 

 

МЗХ Министерство на земеделието и храните 

ММС Министерство на младежта и спорта 

МОН Министерство на образованието и науката 

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

МПС Моторни превозни средства 

МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

МС Министерски съвет 

МСП Малки и средни предприятия 

МТБ Материално – техническа база 

МТСП Министерство на труда и социалната политика 

МФ Министерство на финансите 

НАПОО Национална агенция за професионално образование и обучение 

НЗОК Национална здравноосигурителна каса 

НИРД Научноизследователска и развойна дейност 

НКИЗ Национална компания „Индустриални зони“ 

НКПР Националната концепция за пространствено развитие 

НМ Населено място 

НП Национален парк 

НПВУ План за възстановяване и устойчивост на Република България 

НПО Неправителствени организации 

НСАИК Национална стратегия за адаптация към изменението на климата 

НСИ Национален статистически институт 

НСМПС Национална стратегия за малките и средните предприятия 

НСОРБ Националното сдружение на общините в Република България 

НТП Начин на трайно ползване 

НУ Начално училище 

НЦТР Национален център за териториално развитие 

НЧ Народно читалище 

ОбС Общински съвет 

ООД Дружество с ограничена отговорност 

ООН Организация на обединените нации 

ОПЛ Общопрактикуващ лекар 

ОПНОИР Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“ 

ОПРР Оперативна програма „Региони в растеж“ 

ОПРЧР Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

ОСП Обща селскостопанска политика 

ОУ Основно училище 

ОУПО Общ устройствен план на Община 

ПГЕЕ Професионална гимназия по електроника и енергетика 

ПГТ Професионална гимназия по туризъм 

ПЛТГ Професионална лесотехническа гимназия 

ПИ Поземлен имот 

ПИРО План за интегрирано развитие на община 

ПМС Постановление на Министерски съвет 

ПОО Професионално обучение и образование 

ПРСР Програма за развитие на селските райони 

ПСОВ Пречиствателни станции за отпадни води 

ПСПВ Пречиствателна станция за питейни води 

ПТП Пътно транспортни произшествия 

ПУДООС Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда 

ПУП Подробен устройствен план 

ПУП–ПП Подробен устройствен план - Парцеларен план  
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ПУП-ПРЗ Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване 

ПЧИ Преки чуждестранни инвестиции 

РЗИ Регионална здравна инспекция 

РЗОК Районна здравноосигурителна каса 

РЗПРН Райони със значителен потенциален риск от наводнения 

РИОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите 

РКЦ Регионална координационна централа 

РМС Решение на Министерски съвет 

РСУО Регионално сдружение за управление на отпадъците 

РУ Районно управление 

СЗР Северозападен район 

СМП Спешна медицинска помощ 

СМР Строително-монтажните работи 

СОП Специални образователни потребности 

СУ Средно училище 

СЦР Северен централен район 

ТБО Твърди битови отпадци 

ТГС Трансгранично сътрудничество 

ТЕЦ Топлоелектрическа централа 

ТИЦ Туристически информационен център 

ТРРЮЛНЦ Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел  

ФСМП Филиал на спешна медицинска помощ 

ФУА Функционални урбанистични ареали 

УПИ Урегулиран поземлен имот 

ЦНСТ Център за настаняване от семеен тип 

ЦНСТВХД Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция 

ЦПО Център за професионално обучение 

ЦСРИ Център за социална рехабилитация и интеграция 

ЮЗР Югозападен район  

ЮНЕСКО Организацията на обединените нации за образование, наука и култура 

EBITDA Оперативна печалба 
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места 

Таблица 5.4.1. Устойчивост на ландшафтите в община Банско 

Таблица 5.6.1. Информация за свлачищата на територията на община Банско 

Таблица 6.1.1. 
Общински служители, обучени по управление на средства от фондовете на ЕС – 12 

бр. 

Таблица 8.1.1. Категоризация на община Банско и съставните ѝ населените места. 

Таблица 8.1.2. Синтезен баланс на територията (съществуващи) 

Таблица 8.1.3. Действащи влезли в сила ПУП за територията на община Банско 

Таблица 8.1.4. 

Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) изработени по договори с 

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) за територията на община 

Банско 

Таблица 8.1.5. 
Открити производства за изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри 

(КККР) по искане на инвеститор за територията на община Банско 

Таблица 8.2.1. 
Основни характеристики на жилищния фонд и въведените в експлоатация 

новопостроени жилищни сгради и жилища в Община Банско за периода 2014-2019г. 

Таблица VІ.1. Мерки за смекчаване на изменението на климата 

Таблица VІ.2 Мерки за адаптация към изменението на климата 

Таблица VІ.3 Таблица VІ.3  – Мерки за адаптация към изменението на климата 

Таблица VІ.4 Таблица VІ.4  – Мерки за адаптация към изменението на климата 
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Фигура № Описание 

Фигура 1. 
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регионалното развитие 

Фигура 1.1.1. Разположение на Община Банско 
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Фигура 2.2.2. БВП на човек от населението в Югозападен регион за периода 2016-2019 г. в лв. 
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Динамика в общия размер на разходите за придобиване на ДМА, реализирани от 
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Фигура 2.3.11. 
Разпределение на броя на заетите лица в община Банско, по икономически отрасли 

за 2019г. 

Фигура 2.3.12. 
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Структура на пазара на труда в община Банско в контекста на средногодишния брой 
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разходи на нефинансовите предприятия, функциониращи в добивния, 

индустриалния и обслужващия сектор за 2019 г 

Фигура 2.4.2. 

Икономическа структура на община Банско по паричен еквивалент на произведена 

продукция на нефинансовите предприятия, функциониращи в добивния, 

индустриалния и обслужващия сектор за 2019 г 

Фигура 2.4.3. 
Икономическа структура на община Банско по брой на предприятията, 
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Структура на третичния обслужващ сектор на община Банско по добавена стойност 
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Посещения на основни туристически обекти в град Банско и приблизителният брой 

посещения на по-значими фестивали/ събития от културния календар за периода 

2014-2020 г. 
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Динамика в броя на нефинансовите предприятия по групи според броя на заетите в 
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Абсолютни величини на приходите и разходите, генерирани по договор, сключен 

между „ВиК“ ЕООД, за предаване на ВиК активите за стопанисване и управление 

на Асоциацията по ВиК, за периода 2016 г. – 2020 г. 

Фигура 3.1.1. Динамика на населението на община Банско за периода 2014-2020г. 

Фигура 3.1.2. Население на област Благоевград и община Банско за периода 2014-2020г. 

Фигура 3.1.3. Развитие на броя на населението на ниво – община, град, села 

Фигура 3.1.4. 
Разпределение на населението на община Банско по населени места (към 
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Фигура 3.1.5. Възрастова структура на населението към 31.12.2020г. в община Банско . 

Фигура 3.1.6. Разпределение на населението в община Банско по възрастови групи 
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Динамика в коефициенти за естественото движение на населението в Община 

Банско, 2014-2020г. (‰) 

Фигура  3.1.15. 
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Фигура 3.1.21. Динамика на безработицата в община Банско за периода 2014-2019г. (брой) 

Фигура 3.1.22. Равнище на безработица на ниво страна, район, област, община (%) 

Фигура 3.2.1. Динамика на медицинския персонал в община Банско (2014-2020г.) 

Фигура 3.2.2. Динамика на население на един лекар в Община Банско (2014-2020г.) 
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Динамика на население на един лекар по дентална медицина в Община Банско 

(2014-2020г.) 

Фигура 3.3.1. Брой деца и места в детските градини в община Банско за периода 2014 – 2020г. 

Фигура 3.3.2. Учащи в общообразователни училища в община Банско (2014-2020г.) 

Фигура 3.3.3. 
Завършили основно образование в общообразователните училища в община Банско 

(2014-2020г.) 

Фигура 3.3.4. Учащи в професионалните училища в община Банско (2014-2020г.) 
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Учащи в професионалните училища по степен на професионална квалификация в 
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Завършили средно образование в професионалните училища в община Банско 
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Фигура 3.4.1. Социалната структура на социални институции и услуги, гр. Банско 

Фигура 3.6.1. Брой състезатели на възраст от 17 до 25 год. 

Фигура 4.1.1. TEN-T пътна мрежа в България 

Фигура 4.1.2. Транспортен модел на община Банско 

Фигура 4.3.1. Енергийна система на ЮЗР 
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Фигура 6.1.1. Административна структура на Община Банско 
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Фигура 8.1.1. Разположение на община Банско в област Благоевград 
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Фигура 8.1.5. Баланс на територията на община Банско за 2020г. 

Фигура 8.2.1. 
Жилищни сгради по материал на външните стени на сградата в Община Банско, 

2019г. (брой) 

Фигура 8.2.2. Жилища по брой стаи в Община Банско, 2019г. (брой) 

Фигура 9.1.1. 
Възможност за сдружаване по тематичен признак на Община Банско със съседни 

общини 

Фигура 9.3.1. Възможности за трансгранично сътрудничество 
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Планът за интегрирано развитие на Община Банско (ПИРО) е основният 

стратегически документ за управление на общината за периода 2021-2027г. Той обвързва 

сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана 

визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен 

стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията и връзките ѝ с други 

общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на 

Югозападен региона за планиране от ниво 2. Пространственият обхват на ПИРО включва 

цялата територия на общината – 2 града - административния общински център Банско и 

Добринище и 6 села Гостун, Кремен, Места, Обидим, Осеново, Филипово. 

ПИРО е основен документ от системата за стратегическо планиране на 

регионалното и пространствено развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, 

нуждите и потенциалите за развитие на общините и населените места, които се отчитат 

при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, 

включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. 

Нормативната необходимост от изготвяне на ПИРО на община Банско, произтича 

от Закона за регионалното развитие (ЗРР), който се явява пряка връзка между политиките 

на ЕС в областта на регионалното развитие и политиката за развитие на регионално ниво 

на Република България. Като основен елемент на ЗРР, Планът за интегрирано развитие 

се явява инструмент за определяне на визията, приоритетите, целите и мерките за 

развитие на територията на общината. 

Съгласно чл.13, ал.2 ЗРР, ПИРО на община Банско осигурява пространствена, 

времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови 

ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, 

социалното и екологичното състояние на общинската територия. 

 

Цели, място и роля на ПИРО в цялостната система от документи за стратегическо 

планиране на регионалното развитие 

 

Съгласно ЗРР плановете за интегрирано развитие на община са част от системата 

от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие. 

Те са в йерархична съподчиненост на документите от по-горните нива – интегрирани 

териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 и 

актуализираната Национална концепция за регионално и пространствено развитие. 

Действащото законодателство изисква осигуряването на съгласуваност на ПИРО 

с основните стратегически документи на европейско, национално и областно ниво. 

Стратегическата рамка на ПИРО е фокусирана върху действащите към момента 

национални и регионални стратегически документи, които акумулират европейските 

политики. 
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Фигура 1. Място на ПИРО в Системата от стратегически документи в областта на 

регионалното развитие 

 

 
 

Актуализация на Национална концепция за пространствено развитие за 

периода 2013-2025г., приета с Решение № 306 на Министерския съвет от 07 май 

2020г. 

Устройството и управлението на националната територия до 2025г. се 

регламентира от Национална концепция за регионално и пространствено развитие, която 

е актуализирана през 2019г. Концепцията съдържа средносрочни и дългосрочни насоки 

за устройственото планиране и опазването на териториалните ресурси. Тя осигурява и 

подходяща основа за териториална насоченост и израз на секторните политики и 

стратегии, като се подчертава, че желаният модел за умерен полицентризъм (поддържане 

на мрежа от равномерно разпръснати градове, които са предпоставка за по-балансирано 

развитие и съживяване на селските и периферните райони) все още е на дневен ред. 

Актуализираният документ има няколко много важни нови елемента: отразени са новите 

насоки в европейската кохезионна политика и политиката за пространствено развитие; 

стратегическата й част интегрира в още по-силна степен регионалното планиране с 

пространственото такова; и идентифицира конкретни територии със специфични 

характеристики, потребности и потенциали. 
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Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападен район за 

планиране от ниво 2 за периода 2021 г. – 2027г. (проект) 

Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югозападен район от ниво 

2 е стратегически планов документ, определящ общата политическа, пространствена, 

икономическа и тематична рамка за интегрирано пространствено развитие на района 

през новия програмен период 2021-2027. Тя е разработена в съответствие с Националната 

концепция за регионално и пространствено развитие за периода 2013-2025 г. 

(Актуализация 2019 г.), като отчита местния териториален потенциал и принципите за 

балансирано устойчиво развитие и отразяват съвременните тенденции в регионалната 

политика на Европейския съюз и на страната. Документът се използва за определяне на 

приоритетите и зоните за интервенции и за прилагане на интегрирани териториални 

инвестиции през новия програмен период 2021-2027 г. 

Определени са основните приоритети на ИТСР на Югозападен район: 

Приоритет 1. Насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход. 

Приоритет 2. Съхранение и развитие на човешкия капитал чрез осигуряване на 

достъп до качествени услуги. 

Приоритет 3. По-добре свързан и устойчив район 

Към разработване на ПИРО отношение имат и други действащите документи: 

стратегии, планове и програми, на национално, регионално, областно и общинско ниво. 

Влияние върху изпълнението ще окажат и разработваните нови оперативни програми и 

нормативни документи по секторни политики. 

 

Законови норми, подход и принципи, на които се основава  документа 

 

Закон за регионалното развитие 

Изготвянето на плановете за интегрирано развитие на общини (ПИРО) е 

регламентирано в Закона за регионалното развитие с неговата редакция от м. март 2020 

година (изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 март 2020г.), както и правилника за неговото 

прилагане. В новия програмен период 2021-2027г. Съгласно ЗРР плановете за 

интегрирано развитие на община са част от системата от документи за стратегическо 

планиране на регионалното и пространственото развитие. Изготвят се с хоризонт от 7 

години и очертават средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на 

общината в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона 

за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината (чл.13 от ЗРР). Към 

момента на изготвяне на ПИРО, Община Банско има приет Общ устройствен план 

(ОУПО), приет с Решение № 305, взето с Протокол № 18/ 28.12.2016 г. Общинският 

съвет-Банско. ОУПО на Община Банско създава териториална планова основа за 

дългосрочно устойчиво развитие на общината в съответствие с приетите стратегически 

документи за регионално развитие и със специфичните за община Банско природни, 

културно-исторически, туристически и други ресурси. ОУПО на община Банско е с 

прогнозен период на действие до 2035 г. ПИРО на община Банско е синхронизиран с 

него, при спазване на принципа за приемственост спрямо основните постановки на 

предходните документи, отнасящи се към устройството на общинската територия. 
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ПИРО се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината, 

според чл.13 от ЗРР. 

Закон за туризма 

Изменението на Закона за туризма (ДВ, бр.17 от 25 февруари 2020г.), 

регламентира в програмата за реализация на плановете за интегрирано развитие на 

общините да се включва самостоятелен раздел, който съдържа общинска програма за 

развитие на туризма (чл.11, ал.1). Тя следва да е в съответствие с приоритетите на 

областната стратегия за развитие на туризма и Националната стратегия за устойчиво 

развитие на туризма и стратегиите за развитие на отделните видове туризъм. Към 

момента на изготвяне на ПИРО Банско са съотнесени следните приети национални и 

регионални стратегически планови документи: Национална програма за развитие 

„България 2030“; актуализираната Национална стратегия за устойчиво развитие на 

туризма с хоризонт 2030; Национална стратегия за регионално развитие на Република 

България за периода 2012 - 2022 г.; Консолидиран Национален туристически регистър, 

включващ данни за категоризираните туристически обекти от държавната и общинската 

администрации; както и Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападен 

район. Затова и в обхвата на ПИРО са включени мерки и проекти, които подкрепят 

развитието на туристическата дейност в общината, вкл. чрез партньорски проекти и 

интегрирани териториални инвестиции със съседните общини. 

Други закони, имащи отношение към разработването и реализацията на 

ПИРО. 

При изготвянето на ПИРО са взети предвид и редица закони, които имат пряко 

влияние върху управлението на територията, вкл. нейното финансиране. По-важните от 

тях са: Закон за административно-териториалното устройство на Република България; 

Закон за местното самоуправление и местната администрация; Закон за 

администрацията; Закон за общинската собственост; Закон за общинския дълг; Закон за 

общинските бюджети; Закон за публичните финанси; Закон за местните данъци и такси, 

както и секторно законодателство и подзаконови нормативни актове, от които 

произтичат конкретни права и задължения на общинска администрация. 

 

Подходи 

 

При разработването на Плана за интегрирано развитие на Община Банско са 

приложени следните подходи: 

Интегриран подход, който се наложи като основен в политиката за регионално 

развитие и задължителен при изготвяне на стратегическите документи за регионално и 

пространствено планиране. Целта е в условията на свиващи се ресурси и ограничени 

финансови параметри да обедини различни политики, приоритети, проекти, финансови 

ресурси, източници за финансиране, участници и заинтересовани страни, за постигане на 

положителна синергия и добавена стойност от реализираните програми. Концентриран 

израз на подхода са определени приоритетни зони за въздействие на територията на 

общината, в които основно ще бъде съсредоточено изпълнението на мерките, 

предвидени в програмата за реализация на плана. Осигурено е съответствието с 

нормативните изисквания в областта на регионалното развитие, както и с определените 



17 

 

национални и регионални цели и приоритети на развитието в България. Освен това, 

ПИРО е съобразен със специфичните условия, ред и изисквания за прилагане на 

нормативните документи, свързани с местното самоуправление, териториалното 

устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър за територията 

на общината. 

Подход, основан на местните характеристики и потенциал, приложен е при 

изготвянето на анализа на територията, отразявайки специфични й характеристики, за да 

се откроят конкурентните предимства на общината и за да се определят неизползваните 

потенциали. Той е обединяващ инструмент за решаване на съществуващи проблеми, 

идентифициране на нужди, подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите 

за коопериране със съседни общини. 

Подход „отдолу – нагоре“ е използван при разработване на ПИРО с цел 

изграждане на консенсусен модел с всички заинтересовани страни, повишаване на 

ангажираността и заинтересоваността на участниците в подготовката и прилагането на 

документа. Ефективното планиране и успешното устойчиво и интегрирано развитие се 

основават на отворен и прозрачен процес с включване на гражданите и заинтересованите 

страни в различните етапи. Прилагането на подхода „отдолу-нагоре“ във фазата на 

актуализиране на информацията и на публичните консултации позволява да се постигнат 

изискванията за информираност, публичност и прозрачност и да се идентифицират по-

точно потребностите на местните общности, към които да се ориентират приоритетите и 

да се насочат публичните средства. 

 

Принципи 

 

Структурираност. ПИРО е съвкупност на смислово, функционално и 

хронологично свързани елементи. Интегрираният подход е приложен и по отношение на 

всяка част от структурата на документа. Всички компоненти1, имат логическа 

последователност и взаимна обвързаност. Аналитичната част на документа е основа за 

формулиране на стратегическата му част, а дефинираните подходи и механизми за 

управление, наблюдение и оценка осигуряват практическото изпълнение и постигането 

на целите и приоритетите. 

Достоверност на данните. Като източници на официална статистическа 

информация са използвани основно данни от Национален статистически институт 

(НСИ), министерства, държавни и регионални агенции, държавни комисии, 

териториални и регионални служби на органите на изпълнителната власт, Община 

Банско и други официални източници. Източниците на данни са посочвани конкретно 

при тяхното използване в документа. Като обективен източник на данни за изготвената 

оценка и потенциалите за развитие е използвана обработената информация от целевите 

анкети със заинтересованите страни, теренни проучвания, получени идеи за проекти  и 

от проведените публични събития. 

 
1 Съгл. Методически указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община 

(ПИРО) за периода 2021-2027 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство (март 2020 

г.), 
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Партньорство и осигуряване на информация и публичност. ЗРР определят 

принципа на партньорство, публичност и прозрачност като ръководен принцип при 

осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и 

оценката. В процеса на разработване е осъществен ефективен комуникационен процес 

със заинтересованите страни за идентифициране на проблемите и потенциалите, 

формулирането на стратегическите предложения и определяне на мерки/проекти за 

включване в програмата за реализация. Разработен е комуникационен механизъм за 

осигуряване на информация, отчетност и прозрачност относно постигнатите резултати и 

използваните финансови ресурси по програмата за реализация. 

 

Отговорностите на институциите и партньорите за разработването и приемането 

на ПИРО 

 

Настоящият документ е разработен в партньорство с Общинска администрация – 

Банско, заинтересовани страни и с участието на широката общественост. Процесът на 

разработване на ПИРО на Община Банско включва няколко етапа: 

Предварителни проучвания. В този предварителен етап е направено детайлно 

проучване на всички съществуващи стратегически документи в Община Банско, както и 

е събрана и обработена необходимата статистическа информация за изготвяне на плана. 

Провеждане на проучвания и консултации.  В тази фаза са организирани 

консултации с представители на общинска администрация, бизнес, неправителствени 

организации и др. За проучване на мнението на заинтересованите страни в процеса на 

изготвяне на ПИРО е проведено разширено анкетно проучване за идентифицираните от 

тях проблеми, потенциал и възможности за развитие в периода 2021-2027г., както и 

определянето на визията и приоритетите за развитие на общината; проведени са 

дискусии във фокус групи 

Изготвяне на ПИРО. В тази фаза е изготвен средносрочният стратегически 

документ на база на вече събраната и обработена информация, статистически данни, 

информация от общинската администрация и проведените проучвания сред 

заинтересованите страни. 

При определяне на визия, цели и приоритети за развитие на Община Банско в 

периода 2021-2027г. са отразени местните потенциали за развитие и възможностите за 

решаване на конкретни проблеми, с цел постигане на балансирано и устойчиво развитие, 

на основата на извършените аналитични проучвания в предходните етапи. Определени 

са зона за прилагане на интегриран подход (Зона за въздействие) на базата на общи 

(идентични) характеристики на определена територия и/или общи проблеми или 

потенциали за развитие. Изготвена е Програма за реализация, на основата на извършен 

анализ на социално-икономическото развитие на общината, проучените мнения сред 

заинтересованите страни, проведените публични консултации и проучените 

възможности за финансиране чрез фондове на ЕС. Неделима част от изготвения 

документ са определените мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за 

адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия в община 

Банско. Изведени са индикаторите за наблюдение и оценка на ПИРО, съгл. 
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Методическите указания на МРРБ, както и последващите действия по актуализация, 

наблюдение и оценка на плана. 

Комуникационна стратегия. Основната цел е да гарантира прилагането на 

принципа на партньорство и да осигури прозрачност на процеса по изготвяне и 

реализация на Плана за интегрирано развитие на Община Банско. Чрез изпълнението на 

стратегията се осигурява гражданското участие на следните нива: информиране, 

консултиране, вземане на съвместни решения и тяхното изпълнение, наблюдение и 

оценка на изпълнението. 

 

Общи изисквания към подготовката, съгласуването и приемането на ПИРО 

 

Кметът на общината организира разработването, съгласуването и 

актуализирането на ПИРО и осъществява координацията и контрола по процеса на 

неговото разработване и съгласуване. 

Със Заповед № 09-21-364/13.10.2021 г. на кмета на Община Банско е сформирана 

работна група, която отговаря за изготвянето на ПИРО. Кметът носи отговорност за 

цялостната организация и действията по изготвянето на ПИРО. Осигурен е непрекъснат 

публичен достъп за информация и възможност за излагане на становища на всички етапи 

от разработването и реализацията на ПИРО. 

ПИРО се обсъжда и съгласува със заинтересуваните органи и организации, с 

икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на 

юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Постъпилите 

предложения и препоръки се отразяват в проекта на ПИРО и по предложение на кмета 

Общинският съвет го приема и одобрява.  

Одобреният План за интегрирано развитие на община се представя от кмета на 

общината пред Областния съвет за развитие в срок до три месеца от неговото приемане 

от Общинския съвет. ПИРО и решението на Общинския съвет за неговото приемане се 

публикуват на страницата на общината в интернет, както и на портала за обществени 

консултации на Министерски съвет. 

 

Очакваните резултати от приемането на документа и използването му за целите 

на стратегическото регионално и пространствено планиране на общинско ниво 

 

Очакваният резултат от ПИРО Банско е приет с консенсус средносрочен 

стратегически документ, съдържащ приложими, постижими и реалистични мерки, 

обвързани с реални източници на финансиране и с конкретни измерими резултати. 

Постигнати целите и приоритетите за развитие на общината. Стратегическият документ 

е ефективен инструмент за управление на общинските политики за развитие на общината 

при активен обмен на идеи и консултации между заинтересованите страни, както по 

време на разработването, така и при реализацията му. 
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ЧАСТ I. ТЕРИТОРИАЛЕН 

ОБХВАТ И АНАЛИЗ НА 

ИКОНОМИЧЕСКОТО, 

СОЦИАЛНОТО И 

ЕКОЛОГИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ 

И ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА 

РАЗВИТИЕ  

НА ОБЩИНАТА  
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Раздел I. Обща характеристика на община Банско 

 

Местоположение и териториален обхват  

 

Община Банско е разположена в Северен Пирин и обхваща малки части от 

Разложката котловина, от пролома Момина клисура на река Места и от Дъбрашкия дял 

на Западни Родопи. 

Според административното деление тя е част от Югозападна България 

(Югозападен район за планиране), в границите на Благоевградска област.  

 

Фигура 1.1.1. Разположение на Община Банско2 
Община Банско граничи с 

общините от област 

Благоевград: на север – 

община Разлог и община 

Белица; на запад – община 

Кресна; на югозапад – 

община Сандански; на юг – 

община Гоце Делчев; на 

югоизток – община Гърмен и 

от област Пазарджик на 

изток – община Велинград. 

Община Банско е една от 14-

те общини в област 

Благоевград (район от ниво 

NUTS 3), част от 

Югозападен район (ниво 

NUTS 2). 
 

 

Общата площ на община Банско е 47587,7 ха 2, което съставлява около 7,4 % от 

територията на област Благоевград (пета по големина между общините в областта).3 

Общинският център – гр. Банско, отстои на 160 км от гр. София и на 57 км от 

областния център – Благоевград. 

Основните подстъпи към общинската територия са:  

− от северозапад, откъм долината на р. Струма, респ. международен път Е-79 (АМ 

„Струма“ А6), през гр. Симитли и седловината Предел (1140 м), разделяща 

планините Пирин и Рила;  

− от североизток, откъм долината на р. Марица, респ. международен път Е-80 (АМ 

„Тракия / Марица“ А1), през гр. Велинград, седловините Юндола (1350 м) и 

Аврамови колиби (1400 м);  

 
2 Източник: Областна администрация Благоевград 
3 Източник: Общ устройствен план на община Банско (ОУПО) 
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− от юг, откъм ГКПП „Илинден-Ексохи“ през гр. Гоце Делчев и пролома Момина 

клисура на р. Места. 

 

В пространствената структура на община Банско разпределението на териториите 

по вид в относителен дял е както следва: земеделски – 20,84%; горски – 76,04 %; 

урбанизирани територии – 1,86%; водни площи – 0,66%; територии за добив на полезни 

изкопаеми – 0,001 %; територии за техническа инфраструктура извън населените места 

– 0,01 %; депа и отпадъци – 0,002% и други – 0,34%. 

Данните от текущата демографска статистика показват, че в община Банско към 

2020г. населението наброява 13006 д. , което съставлява 4,3% от населението на област 

Благоевград, което е 301138 д. Общината се нарежда на осмо място сред общините в 

областта по численост на населението след областния център Благоевград. Населението 

на общината съставлява 0,2% от населението на страната (6 916 548 д.) и 0,6% от 

населението на Югозападен район (2 089 666). 

 

Историческо развитие 

 

Историческото развитие на община Банско определя пространственото развитие 

на селищната мрежа и е функция от природно-географските й характеристики и 

географско местоположение. Разположението на Община Банско в най-красивата част от 

величествената Пирин планина, части от Разложката котловина, от живописния пролом 

Момина клисура на Места и от Дъбрашкия дял на Родопите е предопределило 

спецификата на историческото развитие на тази територия. Местоположението и 

физико-географските характеристики на територията са обусловили заселването й от 

най-ранни исторически времена. За това свидетелстват множество археологически 

обекти от епохите на Праисторията, Античността и Средновековието. 

В периода до 1959 г. община Банско принадлежи на Горноджумайски окръг, 

Разложка околия. От 23.01.1959 г. до 31.08.1987 г. общината е част от Благоевградски 

окръг. От 01.09.1987 г. до 12.01.1999 г. е част от Софийска област. След това община 

Банско е включена в обхвата на област Благоевград. 

 

Географски особености 

 

Местоположението на община Банско и мястото й в националното пространство, 

определя до голяма степен нейното демографско, икономическо и социално развитие. В 

природно отношение, географското положение на общината определя наличието на 

природни ресурси - релеф, водни, климатични и почвени ресурси, формирана 

растителност, които оказват влияние и за развитието на местната икономика и 

специализирането в отделни отрасли. Всички природно-географски условия на 

общината определят рекреационния й потенциал, специализацията на икономиката, 

характера на селищната система и комуникационните връзки. 

Община Банско обхваща най-красивата част от величествената Пирин планина, 

част от Разложката котловина, от живописния пролом Момина клисура и от Дъбрашкия 
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дял на Родопите. Природата е най-голямото богатство на Община Банско. В най-

красивата част на Пирин планина е Национален парк „Пирин“. Община Банско има 8 

населени места: градове – Банско и Добринище и 6 села (Гостун, Кремен, Места, 

Обидим, Осеново и Филипово). Гъстотата на селищната мрежа е 1,6 селища/100 кв. км. 

Тя е по-ниска от средната за страната (4,8 селища/100 кв. км.). Наблюдават се ясно 

изразени периферни особености, поради спецификата на релефа и географското 

положение, на модела на развитие на селищната мрежа и на спецификата на местната 

икономика. 

От 1979 г. град Банско е обявен за уникално селище с международно значение за 

стопанския туризъм. Туристическият бизнес е най- динамичният и бързо-развиващ се 

отрасъл на икономиката на общината. Банско е най- оживеният център на зимните 

спортове в България и на летния рекреативен туризъм. 

Община Банско успя да затвърди позицията си на динамично развиваща се 

община в България. Най-голям принос за това има общинският център – град Банско, 

който е значим културен и туристически център. Извършеният социално-икономически 

анализ, очертава проблемите, нуждите и слабите места в развитието на територията на 

община Банско. Всички те могат да бъдат преодолени чрез оползотворяване на 

ключовите потенциали - географски, природни и културни дадености за развитие на 

целогодишен туризъм, добри социални и икономически показатели, добре развита и 

развиваща се инфраструктура. 

Икономиката на Община Банско се характеризира с добри показатели, в които 

основен принос има туризмът – основен фактор за икономическия растеж на град Банско 

и общината като цяло. Известният зимен курорт притежава изключителни културно-

исторически и природни дадености, които остават недостатъчно оползотворени, а 

туристическият продукт не е достатъчно разнообразен и завършен. Тези лимитиращи 

фактори са в основата на изразената сезонност в туристическия сектор, която от своя 

страна води до редица проблеми в социалната сфера. 

Въпреки, че населението на град Банско, в контраст с демографската картина в 

страната, не намалява, неговата възрастова структура постепенно се влошава, което 

определя задържането на младите хора и грижата за уязвимите групи от населението като 

важна област за въздействие. Решението следва да се търси чрез адресиране на 

социалните проблеми в интегрирани цели за оползотворяване на изключителния 

потенциал за развитие на Банско като целогодишна туристическа дестинация, което ще 

създаде нови работни места и ще доведе до намаляване дела на сезонната заетост. Важно 

е да бъдат търсени и стимулирани и нови инвеститори, които да дадат съвременен облик 

на икономическото развитие на общината. 

Град Банско е административен център на общината и е определен като град от 4-

то йерархично ниво, малък град с микрорегионално значение в територията на групи 

общини. Той попада в групата градове, които са застрашени да загубят надобщинските 

си функции и следва да бъдат пряко или косвено подпомогнати, за да отстоят важната си 

роля. 

Градът е важен център на планинския (ски, пешеходен, рекреативен) туризъм и е 

един от основните ски центрове с национално и международно значение. През летния 

сезон планините предлагат разнообразни възможности за туризъм и отдих. Силните 
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страни на планинския туризъм се изразяват във висока атрактивност на планинските 

ландшафти, изградена суперструктура в основните курорти, достъпна цена на 

туристическите пакети, добър имидж на курортите Банско, Боровец и Пампорово. 

Отрицателните аспекти се свързват с недостатъчната дължина и капацитет на ски 

пистите, дисхармонията между естествената природна среда и антропогенно усвоените 

пространства, острото несъответствие между капацитета на местата за настаняване и 

капацитета на пистите и въжените линии в ски комплексите. 

Банско е историческо селище и има силно изявен потенциал за прилагане на новия 

освен интегрирания подход при управлението на културното наследство и съхраняване 

на разнообразните културни ценности. Банско е част от клъстер „Ски туризъм“, който се 

развива паралелно с културните активи на общината. 

Съгласно Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) 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. 

Община Банско граничи с общините Разлог, Белица, Велинград (обл. Пазарджик), 

Гърмен, Гоце Делчев, Сандански и Кресна. Необходимостта от осъществяване на 

комуникация със съседните общините е свързано с определяне на бъдещо партньорство 

по отношение на съвместни проекти, разработване на Концепция за интегрирани 

териториални инвестиции и съответно обезпечаването им с допустим финансов ресурс 

от действащите европейски и национални програми. 

 

Природни ресурси 

 

Релеф. Територията на община Банско обхваща североизточните части на Пирин 

планина, малка част от Западните Родопи (рида Дъбраш), най-южната част на 

Разложката котловина (в която се намират гр. Банско и гр. Добринище) и неголям 

участък от поречието на Средна Места със северната част на Моминоклисурския пролом. 

От 650 м н. в. в най-ниската си точка по долината на р. Места (при Моминоклисурския 

пролом), релефът придобива типичен алпийски характер в Пирин, достигайки най-

високия връх Вихрен (2914 м), издигащ се в Северно-пиринската подобласт. Град Банско 

е разположен в подножието на Северен Пирин на 927 м надморска височина. 

Климат. Климатът е важен фактор за развитието на община Банско и предопределя 

свързаните с това изменения на ландшафтите. В Разложката котловина климатът е 

умереноконтинентален, по поречието на Моминоклисурския пролом и в ниските части 

на Западните Родопи – преходен, а във високите части на Пирин и Западните Родопи – 

планински. 

Полезни изкопаеми. В община Банско не се осъществява добив на полезни изкопаеми. 

На територията на общината попада част от находище на лигнитни въглища, известно 

Разложки въглищен басейн. Находището не е разработвано. 

Води. В община Банско водните течения и площи заемат сравнително висок дял от 

територията – 315 ха или 0,66% от нея. Налице са три вида водни тела – реки, естествени 

планински езера и изкуствени водоеми. Преобладаващата част от езерата в Пирин са 

циркусни (ледникови). Общият им брой в границите на община Банско надвишава 100, 
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с обща площ 107,4 ха. От тях със стопанско значение, главно като туристическа атракция 

са: Василашките, Стражишките, Валявишките, Типицките, Бъндеришките езера и 

голямото Попово езеро. 

В землищата на Банско и Добринище има множество термоминерални извори. 

Потенциалът за оползотворяване на топлинната енергия на водата не е реализиран. 

Водоеми. Валявишките, Типицките, Бъндеришките езера и голямото Попово езеро. 

Изградени са и два изкуствени водоема – „Белизмата“ и „Кринец“ с общ обем почти 190 

000 куб.м, предназначени за производство на електроенергия и за напояване. 

Почви. Съгласно почвено-географското райониране на България, територията на 

община Банско попада в 5 височинни пояса от Балкано-Апенинската почвена област с 

провинция Рило-Пиринска планинска. Разнообразните морфографски, климатични и 

други почвообразуващи условия са обусловили формирането на разнообразна почвена 

покривка. 

Гори. Земите от горския фонд заемат най-голям дял от общинската територия – 76%. 

Залесената територия определя висока стойност на показателя „лесистост на 

територията“, която е значително над средния за страната – 31%. 

Защитените територии и защитените зони са изключително важен компонент на 

природния комплекс на общинската територия, от която около 31% принадлежи на 

Национален парк „Пирин“. В границите на община Банско покрива частично или изцяло 

землищата на гр. Банско, гр. Добринище, с. Кремен и с. Обидим. НП „Пирин“ е включен 

в списъка на ООН на Националните паркове и еквивалентните на тях резервати. Със 

заповед на ЮНЕСКО от 1983г. той е включен и в Списъка на световното културно и 

природна наследство с площ 26 413,8 ха. 

Ландшафт. В границите на община Банско, относителният дял на ландшафтите с 

генетична устойчивост е много висок – 76,9%, което е показателно за наличието на висок 

естествен екологичен потенциал на територията й. Ландшафтът на общината се 

характеризира с висока степен на естествена устойчивост.  

 

Свързаност със съседни територии 

 

Транспортната мрежа в община Банско е добре изградена. Изградени са добри 

транспортни връзки към градовете - София, Пловдив, Благоевград, както и към 

съседните населени места. Пазарджик, Панагюрище, Копривщица, Хисаря и Карлово.  
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Раздел II. Състояние на местната икономика 

 

2.1. Методика на провеждане на икономическия анализ 

 

Анализът на местната икономика е изготвен в съответствие с Методическите 

указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община 

(ПИРО) за периода 2021-2027 г. Той цели да изследва и идентифицира състоянието и 

тенденциите на икономическо развитие на община Банско през референтен период 2015-

2019 г., както и да ги сравни с тези на областта и региона за планиране от ниво 2 – 

Югозападен район (ЮЗР), разглеждани в контекста на общия регионален обхват, с оглед 

определяне на конкурентните предимства на общината и наличните условия и 

предпоставки за осигуряването на догонващ и устойчив растеж на местното 

икономическо развитие и достигането му до нива, в унисон с целеположените такива, 

както на регионално ниво (ЮЗР)4, така и на национално ниво5. Резултатите от анализа 

предоставят възможност за вземане на информирани решения, базирани на фактите, при 

изготвяне на стратегическата част на Плана за интегрирано развитие на община Банско 

за периода 2021-2027 г. 

Анализът на местната икономика представлява преглед на икономическите 

сектори, съгласно агрегирана номенклатура на икономическите дейности A21 на НСИ6, 

специално селектирана, от една страна, с оглед осигуряване на съпоставимост на 

обследваните данни и информация, от друга страна, с оглед по-детайлната й разбивка по 

сектори спрямо агрегирани номенклатури А3 и А10. Същевременно, агрегинани 

номенклатури А38 и А64 са твърде разбити по икономически дейности и групи до 

четирицифрени кодове по Националния класификатор на икономическите дейности 

(КИД-2008), което не е необходимо за целите на настоящия анализ и не води до 

синтезиран преглед на състоянието на местната икономика. Икономическият преглед на 

състоянието на местната икономика на община Банско обхваща избрани индикатори в 

периода 2015-2019 г. 

Референтния период, обхванат в анализа, е определен на база последните 

съвкупно налични икономически и бизнес данни на НСИ за 2019г., с цел осигуряване на 

консистентност на анализа и съпоставимост на икономическите показатели, като 

данните за 2021 г. към момента на изготвянето на анализа за голяма част от обследваните 

показатели са предварителни. С оглед допълване на идентифицираните тенденции и 

потенциал за развитие на конкурентни предимства на икономиката на община Банско, 

където е възможно и са налични, са ползвани и актуални данни за 2020г. и 2021г. 

Допълнително, отчетено е и негативното влияние на пандемичния взрив от COVID-19 

върху икономическите показатели за годините 2020г. и 2021г., което налага нови 

тенденции и коренни промени в икономическата мисъл, пазарно поведение и ускоряване 

на процесите на технологична модернизация и дигитализация на икономиката в 

 
4 Съгласно предвиденото в Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югозападен регион. 
5 Съгласно предвиденото в Националната програма за развитие „България 2030“, П3 Интелигентната 

индустрия. 
6 Агрегирани номенклатури на икономическите дейности и на продуктите по икономически дейности, 

утвърдени със Заповед № РД 07-00-130/30.03.2012 г. на Председателя на НСИ. 
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контекста на утвърждаващата се нова икономическа ера, водена от цифровите 

технологии и парадигмите на Индустрия 4.0. 

В обхвата на анализа на местната икономика, за икономическите показатели, за 

които е налична статистическа информация на ниво община, е направено сравнение с 

тези на областта (област Благоевград) и региона за планиране от ниво 2 (ЮЗР), 

разглеждани в контекста на общия регионален обхват. Взето е предвид, от една страна, 

спецификата на административно-териториалния обхват на община Банско, от друга 

страна, че територията й не попада в никой от идентифицираните функционални 

урбанистични ареали (ФУА)7, или територии на влияние на големите градове в 

Република България, и конкретно в ЮЗР.  

В ЮЗР са определени 2 ФУА: ФУА с център гр. Благоевград и ФУА с център гр. 

София, като община Банско не попада под влиянието на нито един от двата ареала. Не за 

всички релевантни спрямо сравнителния анализ на областно и регионално ниво 

икономически показатели е налична статистическа информация на ниво община за 

разглеждания референтен период. 

Анализът на местната икономика е изготвен за територията на цялата община. 

Подробното описание на отделните аспекти от икономическото развитие завършва с 

обобщени изводи, идентифицирани проблеми, неоползотворени ресурси и потенциал за 

развитие. Обобщени са положителните и отрицателните характеристики в рамките на 

община Банско и релевантния пространствен контекст – тенденциите на регионално и 

областно ниво.  

Изследването отразява спецификата на основните икономически характеристики, 

секторното развитие и конкурентоспособността на местната икономика, като са 

проследени състоянието и динамиката на избрани показатели. Оптимално подробно са 

проучени количествените и качествените измерения на икономическото развитие на 

общината, като са направени и динамични сравнения за наблюдаваните в референтния 

период тенденции, както и съпоставка с развитието на областно и регионално ниво.  

Като резултат от анализа са идентифицирани и териториално дефинирани 

конкретни проблеми, направени са изводи и са очертани тенденциите за местно развитие, 

като са отчетени характеристиките на местната икономика, разгледани като условия и 

предпоставки за трансформация на Община Банско в по-притегателна чрез 

оползотворяване потенциала на местните ресурси и културно многообразие за 

ускоряване развитието на креативните и рекреативни индустрии.  

Разработването на анализа се базира на официална статистическа информация с 

данни за общината за периода 2015-2019 г., актуални данни от различни публично 

достъпни регистри, становища и писма от институции, и стратегически документи на 

различни нива (община, региона и национално ниво), заедно с изводите от работата със 

заинтересованите страни, реализирана в процеса на разработка на Плана за интегрирано 

развитие на община Банско за периода 2021-2027 г.  

 
7 Източник: Функционален урбанистичен ареал-ФУА (Functional Urban Area - FUA), разбиран като 

територии на влияние на големите градове, разработен на европейско ниво във връзка с проекта Urban 

Audit на Европейската комисия (Национален статистически институт. (2016). Градове и техните 

функционални урбанизирани ареали в Република България. София). 
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Изброените аспекти покриват разнообразието на общинското икономическо 

развитие и напълно съответстват на Методическите указания за разработване и 

прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-

2027г. 

Не на последно място, при провеждането на икономическия анализ и 

обследването на релевантните данни и информация е взето предвид изведеното в 

Стратегията за ефективно местно развитие чрез активизиране на съществуващите 

териториални ресурси в партньорство с местната общност, граждански структури и 

бизнес (2021 – 2027 г.) на Община Банско, разработена по проект BGLD-1.002-0001 

„Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP”, изпълняван от 

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) в партньорство с 

Норвежката асоциация на местните власти по Програма „Местно развитие, намаляване 

на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ на Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2014-2021г. Демаркацията на двата 

стратегически документа, конкретно спрямо икономическия анализ – неразделна част от 

Планът за интегрирано развитие на община Банско за периода 2021–2027г., се изразява 

основно в:  

- значително по-широкия обхват на настоящия анализ по разглеждани 

икономически показатели с оглед обследване на цялостното икономическо 

развитие на общината, в т.ч. очертаване на идентифицираните тенденции за 

отделните икономически сектори и отрасли, а не фокусирано с акцент върху 

конкретен икономически отрасъл, както и 

- разглеждането на икономическите показатели на национално, регионално и 

общинско ниво, от където извеждането на състоянието и тенденциите в 

развитието на националната, регионалната и областната икономика; 

- синтетичен преглед на конкурентоспособността на Югозападен район (NUTS2) и 

място на икономиката на община Банско в регионалния контекст, в т.ч. 

провеждането на сравнителен анализ; 

- обследвани динамики в референтния период 2015 г. – 2019 г. на значително 

повече икономически индикатори и очертаване на тенденции, идентифицирани 

спрямо цялостното икономическо развитие на общината, както и  

- анализ на корелации, различни сечения и съотношения между релевантни 

икономически показатели, обследвани спрямо всичките отрасли в икономиката 

на община Банско, разгледани по трите икономически сектора (първичен 

добивен, вторичен индустриален и третичен обслужващ сектори); 

- преглед на регионалната специализация спрямо релевантните национални 

стратегически документи и място на община Банско в регионалната 

специализация спрямо икономическия профил на общината и идентифицираните 

тенденции на икономическото й развитие; 

- обследвани са търговските дружества с общинско участие (община Банско няма 

създадени общински предприятия), като същите са диференцирани по отделни 

икономически отрасли и са анализирани конкретни микроикономически 

показатели на дружествата с оглед определяне на потенциала им за принос към 

местното икономическо развитие и конкретен отрасъл; 
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- разгледана е конкурентоспособността на икономиката на община Банско и 

иновационния й потенциал в контекста на съвременните тенденции на 

икономическо развитие, динамика на пазари и свободно придвижване на хора, 

стоки и парични потоци; 

- анализът не се ограничава само до териториалния обхват на община Банско, а 

взима под внимание и всички съседни територии в рамките на съседни общини, 

които поради съответните си специфики могат да окажат въздействие върху 

развитието на граничните общински територии, включени в обхвата на плана за 

интегрирано развитие на общината и др. 

 

Социално-икономическият анализ проведен за целите на Стратегията за 

ефективно местно развитие чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси 

в партньорство с местната общност, граждански структури и бизнес (2021 – 2027 г.) на 

Община Банско е със значително по-малък обхват на разглеждани икономически 

показатели и акцент върху туристическия отрасъл на територията на общината с оглед 

извеждане на по-фокусирани изводи за нуждите конкретно на обосновката на идейната 

концепция на Община Банско за реализация на ключова инвестиция за максимално 

използване на природните, исторически и културни дадености за развитие на 

целогодишен туризъм, социално включване и създаване на нови работни места, с 

работно наименование: „Създаване на Музей на планината и хората, вкл. постоянно 

изложение на местни традиционни занаяти, развитие на културно-фестивалния 

туризъм и насърчаване на заетостта и социалното включване“. 

 

2.2. Състояние и тенденции в развитието на националната, 

регионалната и областната икономика. Синтетичен преглед на 

конкурентоспособността на Югозападен район (NUTS2) и място на 

икономиката на община Банско в регионалния контекст 

 

Тъй като развитието на съседните територии има потенциал да оказва влияние на 

развитието на близките до тях територии, анализът не се ограничава само до 

териториалния обхват на община Банско, а взима под внимание и всички съседни 

територии в рамките на съседни общини, които поради съответните си специфики могат 

да окажат въздействие върху развитието на граничните общински територии, включени 

в обхвата на плана за интегрирано развитие на общината. За да бъде илюстрирано 

цялостното икономическо развитие на общината в синтезиран вид са представени и 

развитието на по-големите релевантни териториални единици – регионалната и 

областната икономика. Националната икономика не е разгледана в детайли спрямо 

местната икономика на ниво община поради сравнително слабата им корелация, най-вече 

по линия влияние на местната икономика върху националната. 

Икономиката на община Банско не е затворена система, а функционира като част 

от областната, регионалната и националната икономика. Местните икономически 

показатели, макар и в сравнително ниски относителни дялове, оказват влияние върху 

тези на областно и регионално нива и обратното. Това дава възможност, чрез 
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сравнителен анализ, да се откроят силните местни икономически страни, които имат най-

голям дял в общата икономика. От друга страна, общото състояние на икономиката в 

България оставя своя отпечатък върху местната такава. 

 

Състояние и тенденции в развитието на националната икономика 

 

След период на дефлация (която често е свързана със забавянето на икономиката), 

през последните години (2017-2019 г.) се наблюдава увеличаващо се средногодишно 

ниво на инфлация. Размерът на чуждестранните преки инвестиции (ПЧИ) в периода 

2014-2019 г. се задържа на сравнително еднакви стойности, но отчитайки инфлацията и 

други макроикономически показатели, реално чуждестранните инвестиции намаляват. 

Релевантно е и проследяването на нивото на безработица в страната, което в периода 

2010-2014г. е над 10%, докато в последните години устойчиво намалява и през 2019 г. 

достига до исторически ниски нива от 4.2%8. 

Идентифицираните фактори на национално ниво, като ниска безработица, 

намаляващи ПЧИ, растяща инфлация и намаляващ реален БВП безспорно се отразяват и 

на местната икономика и население на община Банско, чиито доходи от такси, продажби, 

труд и други източници на приходи се увеличават, но в същото време покупателната им 

способност намалява. Много ниските нива на безработица от своя страна пък оказват 

пряко влияние върху възможността за привличане на нови инвестиции и големи 

работодатели в българските общини, които трудно намират кадри за обезпечаване на 

трудовия процес. 

Визираните устойчиви тенденции допълнително се промениха и продължават да се 

променят от безпрецедентния шок за всички икономики по света – пандемията от Covid-

19, здравните мерки за овладяването й и свързаните с това икономически ефекти, които 

задълбочават негативните и обръщат позитивните трендове. Пандемията оставя трайни 

следи върху икономическите показатели на България. Най-важният индикатор – БВП на 

страната за 2020 г. намалява в реално изражение с 4,2% спрямо 2019 г. За 2020 г. БВП 

достига номинален обем от 118,605 млн. лева. На човек от населението се падат по 17 

109 лв. (8 748 евро). Брутната добавена стойност (БДС) възлиза на 102,649 млн. лева. 

Реалният стойностен обем на показателя е с 4,3% по-нисък в сравнение с този, достигнат 

през 2019 г.  

На национално ниво, индустриалният сектор създава 26,5% от добавената стойност 

на икономиката през 2020 година, което e увеличение с 1,5 процентни пункта в сравнение 

с 2019 г. Секторът на услугите създава 69,5%, а аграрният сектор - 4,0% от добавената 

стойност, при съответно 71,2% и 3,8% през 2019 година. Все още не могат да се направят 

обосновани прогнози за структурните изменения, които пандемичната криза ще наложи 

на икономиката, но е ясно, че такива ще има, и това трябва да се има предвид при 

оценката и планирането на стратегически действия в бъдещи периоди, основно в посока 

и с акцент към цифровата трансформация на икономиката и дигитализирането на 

процеси и услуги, където е възможно и приложимо. Въпреки подобряващите се 

прогнози, може да се очаква, че и покупателната способност на населението, и обема и 

 
8 По данни на НСИ и БНБ. 
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ефективността на производството, и инвестиционната активност ще бъдат по-слаби в 

периода на възстановяване, ако не се предприемат конкретни целенасочени и 

стратегически ориентирани мерки за стимулирането им. 

Тези общи тенденции на развитие на българската икономика всъщност са и общата 

рамка, определяща ограниченията и възможностите за развитие пред община Банско. 

 

Състояние и тенденции в развитието на регионалната и областната икономика - 

ниво 2 (ЮЗР) и област Благоевград. Място на икономиката на община Банско в 

регионалния контекст 

 

Междурегионалните различия по показателя брутен вътрешен продукт (БВП) в 

регионите от ниво 2 и в периода 2014-2019 г. продължават да се колебаят в големи 

граници, независимо от факта, че се наблюдава постоянен ръст на показателя за 

разглежданият период във всички региони. Разлика между 3.6 и 7.9 пъти9 има между 

Югозападния и останалите региони от ниво 2, като тази разлика е в положителна посока 

за ЮЗР. Тези разлики се запазват в същите граници за целия период на изследване. В 

следващата фигура е представен устойчивия тренд на нарастване на БВП за ЮЗР в 

периода 2016-2019г.  

 

Фигура 2.2.1. БВП за Югозападен регион в периода 

2016-2019 г. в млн. лв.10  

Въпреки че Югозападният 

регион остава водещ в 

национален план по показателя 

БВП, в същото време той е и 

регионът с най-отчетливи 

диспропорции. През 2019 г. 

област София (Столична 

община) създава 84.7% от 

целия продукт на региона, като 

тази тенденция в почти такива 

граници се запазва за 

изследвания период.  

 

Областите София и Благоевград, макар че изпреварват Кюстендил и Перник са с 

над 13 пъти по-ниски стойности на показателя спрямо област София (Столична община). 

В случай, че област София (Столична община), която значително изкривява 

състоянието на региона по разгледания показател, бъде извадена от общия резултат, за 

съответния период област София ще заеме водещото място, следвана от област 

Благоевград, а Югозападен регион би се позиционирал едва на четвърто място в 

национален план, изпреварвайки само СЗР и СЦР. 

 
9 По данни на НСИ. 
10 Източник: НСИ, обработка НЦТР - Социално-икономически анализ на районите в Република България 

Четвърти етап. Част Втора, Август 2021 г. 
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Спрямо показателя БВП на човек от населението, който също е определящ за 

състоянието на икономиката, анализът му показва отново силна поляризация между 

регионите от ниво 2. Положителен факт е, че се отбелязва непрекъснат ръст на 

показателя в последните години, но разликите между регионите е значителна. Размахът 

за 2019 г. е в границите от 10 477лв. за СЗР до 28 850лв. за ЮЗР, при средно за страната 

17 170 лв. на човек от населението. Необходимо е да се отчете и положителният момент, 

за ръст на показателя през 2019 г. в шестте района спрямо 2018 г. В следващата фигура 

е представен устойчивия тренд на нарастване на БВП на човек от населението в ЮЗР в 

периода 2016-2019г. 

 

Фигура 2.2.2. БВП на човек от населението в 

Югозападен регион за периода 2016-2019 г. в лв.11 

Макар и с най-голям брой 

население, област София 

(Столична община) изпреварва 

другите области от ЮЗР по 

показателя БВП на глава от 

населението между 2 и 3,6 

пъти за 2019 г., като тази 

разлика се е стопила 

незначително спрямо 

резултатите за 2016 г. 
 

 

Изключвайки данните за област София (Столична община), показателят БВП на 

човек от населението за Югозападен регион добива коренно различни стойности. 

Водеща в този случай се явява област София, докато другите три области (в т.ч. област 

Благоевград) са с резултати, близки до областите в групата с по-ниски стойности на 

показателя (над 9 000 – 10 000 лв./човек). 

Спрямо доходите на населението и условията на живот, тази група от 

показатели илюстрира както икономическото развитие, така и отражението му върху 

благосъстоянието и стандарта на живот на местното население. 

Средният годишен доход12 на лице от домакинството достига 7 002 лв. през 2020 

година, като нарастването спрямо 2019 г. е най-високо в Югозападния регион (4.7 %). На 

ниво статистически регион през 2020 г. най-висок средногодишен доход на лице имат 

жителите на Югозападен регион (8 429 лв./лице), докато жителите на Северозападен 

регион са с доход 6 006 лв./лице. 

И през 2020 г. доходите на лицата се формират основно от работна заплата – 56.1%, 

пенсии - 28.8%, от самостоятелна заетост – 6.2% и др. В национален мащаб, и към 2021 

г., работната заплата продължава да бъде основен източник за доходите на 

домакинствата. 

 
11 Източник: НСИ, обработка НЦТР - Социално-икономически анализ на районите в Република България 

Четвърти етап. Част Втора, Август 2021 г. 
12 Данните за общия доход са резултат от провежданото от НСИ тримесечно репрезентативно наблюдение 

на домакинските бюджети върху случайна извадка от 3060 домакинства в страната. Общият доход включва 

паричните доходи (приходи от работна заплата и извън нея, пенсии, социални обезщетения, трансфери от 

други домакинства, приходи от продажби и др.) и остойностените натурални приходи. 



33 

 

През 2021 г. продължава изпълнението на поетите ангажименти с програмата на 

правителството за увеличаване на доходите. Увеличават се размерът на минималната 

работна заплата за страната от 610 лв. на 650 лв., минималният осигурителен доход за 

самоосигуряващите се лица от 560 лв. на 610 лв. и максималният осигурителен доход за 

всички осигурени лица остава на 3 000 лв. През 2021 г. минималната пенсия за трудов 

стаж и възраст е 300 лева. 

През 2020 г. средната годишна брутна заплата на наетите по трудово и служебно 

правоотношение достига 16 642 лв. По статистически райони най-голяма е в Югозападен 

регион – 20 744 лв., а най-ниска в Северозападен регион –13 059 лв.  

Средната работна заплата за наети по трудов договор по данни на НСИ за 2020 г. е 

най-висока в секторите: Създаване и разпространение на информация и творчески 

продукти, далекосъобщения (40 018лв.); Финансови и застрахователни дейности (26 740 

лв.); Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и на газообразни 

горива (25 775 лв.) и Професионални дейности и научни изследвания (23 163 лв.). Най-

ниски са средногодишните заплатите на работещите в секторите: Хотелиерство и 

ресторантьорство (9 342 лв.); Селско горско и рибно стопанство (11 807 лв.) и Други 

дейности (11 058 лв.). 

Обобщено, в периода 2016–2020 г. средната годишна заплата продължава темпа си 

на нарастване, като се запазват различията между най-високите средногодишни заплати 

в Югозападен регион и най-ниските в Северозападен регион. На ниво област, конкретно 

в ЮЗР, най-високи са заплатите в областите София (столична община) и София област, 

и традиционно ниски остават в областите Благоевград и Кюстендил. 

Различията в доходите на населението, резултат от цялостното социално-

икономическо развитие в регионите, областите и общините, създава условия за социални 

неравенства и социално изключване, като поставя в риск от бедност големи групи от 

населението в общините предимно от националната периферия, сред които е и община 

Банско. Реализираният икономически растеж като цяло, не е достатъчно приобщаващ, за 

да намали социалните неравенства. Значително по-голям е рискът от бедност при някои 

от най-уязвимите групи от населението като безработните, пенсионерите, инвалидите, 

живеещите в периферни селски райони, като неравенството в доходите продължава да 

се увеличава и през 2021 г.13 

Бедността е значително по-висока в селските райони, особено в слабо населените 

региони, като конкретно в административните граници на общината, където са включени 

8 населени места – общинският център гр. Банско, гр. Добринище и 6 села – Гостун, 

Кремен, Места, Обидим, Осеново, Филипово, три от селата са с трайна тенденция към 

обезлюдяване. По данни на НСИ през 2020 г. разликата в нивата на показателя между 

иначе най-развития в икономическо отношение регион (Югозападен – 21.7%) и най-

слабо развития (Северозападен – 24.0%) е само 2.3 процентни пункта. 

В 3 от областите в ЮЗР през 2020 г. бедността се увеличава спрямо 2019 г.: София 

(Столична община) (1.7%); Благоевград (3.1%) и София (3.8%). 

На следващо място, релевантно е обследването на показателя Производителност 

на труда, който е измерен като съотношение на създадения номинален БВП и броя на 

 
13 По предварителни данни на НСИ 
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заетите в съответния референтен период. На тази база, по данни на НСИ е 

идентифицирано, че през целия период 2016–2020 г. е реализиран постоянно увеличаващ 

се темп на производителност на труда. В допълнение, обнадеждаваща е тенденцията на 

национално ниво на постоянно увеличаващата се производителност на труда в 

първичния сектор, главно в аграрния, което се дължи на въвеждане на съвременни форми 

на организация, високо производителна техника и добре подбрани сортове и 

агрохимическа обработка на земята. 

Спрямо брутната добавена стойност (БДС), за 2020 г. тенденцията на растеж се 

запазва и тя е право пропорционална на нарастването на БВП. Това нарастване в 

регионите от ниво 2 повтаря картината с драстичното превъзходство на Югозападния и 

изоставане на трите северни региона в икономическото развитие. 

Анализът на БДС на ниво 2 по икономически сектори (първичен, вторичен и 

третичен) за периода 2016-2019 г. потвърждава положителната тенденция на 

увеличаване в абсолютна стойност на дела на трите икономически сектора, като няма 

промяна в ранжирането на секторите на икономиката. Водеща роля в годините 

продължава да има третичния сектор (секторът на услугите), като това е обусловено от 

участието в него на транспорта, туризма и търговията.  

Второто място е за вторичния сектор (сектор индустрия), а трети със сериозно 

изоставане е първичния сектор (селско, горско стопанство, лов и риболов). В стойностно 

изражение и графично представено, съотношението на БДС между секторите, на 

национално ниво за 2019 г. има следния вид: 

 

Фигура 2.2.3. Съотношение на БДС между секторите 

(национално ниво), 2019 г.14 

Не е по-различно състоянието 

в териториалния обхват на 

регионите от ниво 3 –

областите, където се 

наблюдават аналогични 

съотношения в развитието на 

различните сектори. За ЮЗР, 

поведението на секторите към 

края на 2019 г. е непроменено 

от това в предишните три 

години.  

 

Дяловото участие на трите сектора (аграрен сектор : индустрия : услуги) е в 

съотношение 1,1 : 17,2 : 81,7, което е без аналог на районно ниво. Водещ в периода 2016-

2019 г. е третичният сектор (услуги), повлиян от изключително високите резултати на 

област София (Столична община), като областта е водеща и в сектор „Индустрия“. 

 

 
14 По данни на НСИ. 
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Фигура 2.2.4. Приходи от дейност на нефинансовите 

предприятия в областите на Югозападен регион – 2019 

г. – хил. лв.15 

Спрямо приходите от 

дейността на 

нефинансовите предприятия 

(оперативна дейност и 

финансовите приходи16) за 

2020 година във всички 

региони те са повишили своето 

парично изражение, но с 

различен размах, като 

конкретно за ЮЗР имат 

следния вид, визуализиран на 

фигурата.  

Както и в другите пет региона за планиране и в Югозападния не се наблюдават 

размествания по отношение местата на отделните сектори за 2019 г. спрямо 2018 г. 

Спрямо приходите от дейност на нефинансовите предприятия на ниво 

общини, направеното от Националния център за териториално развитие групиране на 

общините в Република България в шест групи, в зависимост от величината на показателя 

в хиляди лева определя община Банско в четвърта група, обхващаща 38 общини в 

България с приходи от дейност на нефинансовите предприятия от 200 000 хил. лв. до 

399 999 хил. лв. (фигура 2.2.5).  

 

Фигура 2.2.5. Общини с приходи от дейност на 

нефинансовите предприятия от 200 000 до 399 999 хил. 

лв.17 

 

В това отношение, по 

стойностите на показателя 

„приходи от дейност на 

нефинансовите предприятия“ 

за 2019 г. община Банско е 

редом със съседната община 

Разлог (от ЮЗР). 
 

 

Обобщено, изводите, които могат да се систематизират от анализа на приходите от 

дейности на нефинансовите предприятия по общини се състоят в следното: 

- Най-голям дял в създадената БДС на равнище регион имат услугите. Тази дейност 

нараства през периода 2016-2019 г. за сметка на намаляване на относителния дял 

на индустрията и дейностите в селското и горското стопанство. В регионален план 

има силно изразен дисбаланс между Югозападен регион с 81% дялово участие в 

третичния сектор, при средно 57-59 % в останалите региони. 

- В сектор „Индустрия“ регионите са сравнително балансирани. 

 
15 Източник: НСИ, обработка НЦТР - Социално-икономически анализ на районите в Република България 

Четвърти етап. Част Втора, Август 2021 г. 
16 По методиката на НСИ, за показателя не се прилага базова година. 
17 Източник: НСИ, обработка НЦТР - Социално-икономически анализ на районите в Република България 

Четвърти етап. Част Втора, Август 2021 г. 
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- В най-незавидно положение е аграрният сектор, който е с най-голямо 

териториално присъствие – 93% от националната територия, но най-малко 

участие в създадената брутна добавена стойност в национален мащаб. 

Спрямо разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) 

разликата в стойностите на показателя в периода 2016-2019 г. между Югозападния 

регион и другите пет региона от ниво 2 е съществена, като само за 2019 г. Югоизточният 

и Южен централен регион го изпреварват. Тези разлики са и в основата на цялостното 

икономическо и социално развитие на регионите. 

 

Фигура 2.2.6. Разходи за придобиване на ДМА по 

области в Югозападен регион, в хил. лв.18 

Вътрешнорегионалните 

различия проличават от 

значителния размах в 

стойностите на ниво 3 (област) 

за периода 2018-2019 г. и по 

отношение на разходите за 

придобиване на ДМА в трите 

икономически сектора, и 

конкретно за ЮЗР съгласно 

представеното във фигурата.  

 

ЮЗР и през 2019 г. остава безспорен лидер по разглеждания показател, като тази 

му позиция се дължи на област София (Столична община). 

Спрямо развитието на малките и средни предприятия (МСП), определени като 

„гръбнак“ на европейската и националната икономика, динамиката в техния брой 

показва прогресивното им нарастване в периода 2016-2019 г., като за ЮЗР темпа на 

нарастването им е почти двоен спрямо останалите пет района. Секторното разпределение 

на малките и средни предприятия за разглеждания период показва, че броят им в 

третичния сектор (сектор услуги) многократно превишава броя на тези от сектора на 

индустрията. Разпределението на предприятията по региони от ниво 2 показва, че най-

голям брой МСП има в Югозападния регион, които през 2019 година надхвърлят между 

2.3 и 5.7 пъти броя на тези в останалите региони и по данни на НСИ достигат 166 176 

броя. 

В национален и регионален план преобладават микрофирмите със средносписъчен 

състав на персонала до 10 души, които през 2019 г. съставляват 92.9 % от общия брой 

предприятия, (при 93.2% през 2018 г.). Малките и средни предприятия реализират над 

70% от БВП на страната. 

Спрямо фамилния бизнес19 - най-старата форма на бизнес, стопанските единици 

от тази категория могат да се отнесат към всички категории предприятия, отнесени към 

 
18 Източник: НСИ, обработка НЦТР - Социално-икономически анализ на районите в Република България 

Четвърти етап. Част Втора, Август 2021 г. 
19 За да се отчетат фирмени дейности като фамилен бизнес, трябва да е изпълнено едно от двете условия: 

(1) Мнозинството от дяловете, които дават право на вземане на решение, са притежание на физическото 

лице, създало предприятието, и/или неговите съпруг(а), деца, родители и/или други преки наследници и 

поне един представител на семейството или рода участва официално в управлението на предприятието 

и/или (2) Ако акции на предприятието се търгуват на борсата - физическото лице, създало предприятието, 
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броя на заетите, в т.ч. микро, малки, средни и дори големи предприятия, като на 

национално ниво най-много са предприятията в сферата на търговията, ремонта на 

автомобили и мотоциклети, следвани от сферата на професионални дейности и научни 

изследвания и преработващата промишленост, а най-голям е броят на заетите в 

предприятията от сферата на търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети, 

следвани от заетите в преработващата промишленост и заетите в строителството и тези 

в хотелиерство и ресторантьорство. Спрямо основните параметри на фамилния бизнес за 

периода 2018-2019 г. по области, конкретно за ЮЗР данните са представени в следната 

таблица: 

 

Таблица 2.2.1. Основни параметри на фамилния бизнес 2018-2019 г по области за ЮЗР20 

Област в ЮЗР 

Брой на активните 

фамилни предприятия 

Брой на заетите лица в 

съвкупността на 

активните фамилни 

предприятия 

Брой на наетите лица 

в съвкупността на 

активните фамилни 

предприятия 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

Благоевград 5 803 5 243 18 351 17 198 13 630 12 954 

Кюстендил 2 022 1 949 6 772 6 499 5 155 4 955 

Перник 1 197 1 304 4 269 4 381 3 267 3 313 

София 3 154 3 153 11 733 11 709 9 077 9 082 

София 

(Столична 

община) 

23 616 23 612 86 776 90 196 69 408 72 661 

Общо за ЮЗР 35 792 35 261 127 901 129 983 100 537 102 965 

 

Очаквано, най-много са активните фамилни предприятия и броят на заетите в 

област София (Столична община) – близо 67% от броя на активните фамилни 

предприятия за 2019 г. в ЮЗР. Изключвайки данните за област София (Столична 

община), поради изкривяването от нея на резултатите на анализа, в ЮЗР на първо място 

по брой активни фамилни предприятия и брой заети в тях се нарежда област Благоевград 

(с над 45% от броя на активните фамилни предприятия за 2019 г. в ЮЗР - без област 

София (Столична община)), следвана от областите София (с над 27% от броя на 

активните фамилни предприятия за 2019 г. в ЮЗР - без област София (Столична 

община)), Кюстендил (с близо 17% от броя на активните фамилни предприятия за 2019 

г. в ЮЗР - без област София (Столична община)) и Перник (с над 11% от броя на 

активните фамилни предприятия за 2019 г. в ЮЗР - без област София (Столична 

община)). 

Спрямо чуждестранните преки инвестиции (с натрупване) - ПЧИ в 

предприятията от нефинансовия сектор,  по данни на НСИ за 2019 г. Югозападен регион 

привлича повече от половината ПЧИ (59.1%), а на другия полюс е Северозападен регион 

с едва 2.5%. 

 

 
и/или неговите съпруг(а), деца, родители и/или други преки наследници, трябва да притежават (заедно) 

най-малко 25% от акциите, даващи право на глас и поне един представител на семейството или рода да 

участва официално в управлението на предприятието. 
20 Източник: НСИ 
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Обобщено, относно ПЧИ може да се резюмира следното: 

- На национално ниво, обемът на ПЧИ с натрупване, макар и бавно има явна 

тенденция на повишаване; в годишен план има изразени колебания. 

- Константна и продължаваща е тенденцията на силно изразена диференциация на 

ПЧИ в регионите от ниво 2, която се задълбочава през последните години. Това 

се дължи както на ниска икономическа активност и/или липса на достатъчно 

подготвен кадрови потенциал в някои случаи, така и на транспортна и/или 

инфраструктурна ограниченост. 

- Най-реална картина по отношение на ПЧИ, дава показателят ПЧИ на човек от 

населението, който показва, че дори при прогресивно намаляване на населението 

на дадена област или регион от ниво 2, стойността на показателя остава много 

ниска. 

 

Спрямо, развитието на научно-изследователската и развойна дейност 

(НИРД), което е от особено важно значение, както за повишаването на обема от знания 

и развитието на творчеството и иновациите, така и за повишаването на общата 

производителност на икономиката, за постигането на висок и устойчив темп на 

икономически растеж в дългосрочен план, динамиката в развитието на този вид дейност 

е проследена при използване на показателите „разходи за научноизследователска и 

развойна дейност“, „персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност“ и по-

специфичното наблюдение на „достъп на предприятията до интернет, в т.ч. 

широколентов интернет“ на национално равнище. Проследявайки динамичния ред 

2018–2019 година на разходите за научно-изследователска дейност по данни на НСИ се 

наблюдава, че, както на национално ниво, така и на регионално ниво (конкретно за ЮЗР), 

и през 2019 г. продължава положителната тенденция на ръста в паричен еквивалент. 

Общия размер на разходите за НИРД в ЮЗР от 603 853 хил. лв. през 2018 г. достига до 

736 037 хил. лв. през 2019 г. и за 2020 г. е 778 431 хил. лв., което е с близо 29% ръст само 

за три-годишен период - за 2020 г. спрямо 2018 г. Спрямо структурата на разходите за 

НИРД, реализирани в ЮЗР през 2019 г., над 67% от тях са реализирани от предприятия, 

над 28% - от държавния сектор, малко над 4% - от висшето образование и под 0,5% - от 

неправителствения сектор. Относително същата структура на разходите за НИРД в ЮЗР 

се запазва и по предварителни данни на НСИ за 2020 г. Оттук се идентифицира 

положителна тенденция, конкретно за ЮЗР, на основата че преобладаваща част от 

всички разходи за НИРД на регионално ниво са направени в производствената сфера, 

което е важно условие за иновативност и конкурентоспособност. 

По данни на НСИ за 2019 г., общият брой на заетите в НИРД в страната е 34 986 

души, като за една година се е увеличил с 376 души, като над 57% от всички заети са в 

Югозападен район. Независимо от някои колебания в годините, налице е трайно 

увеличаване на броя на заетите в НИРД в периода 2016-2019 г., както на национално 

ниво, така и на регионално ниво – конкретно в ЮЗР, където през 2016 г. общо 20 066 

души са заети в НИРД, през 2019 г. – 20 175 души, а през 2020 г. – 20 654 души, което е 

с 588 души повече заети в НИРД в ЮЗР през 2020 г. спрямо 2016 г. Спрямо структурата 

на общо заетите в НИРД, в ЮЗР през 2019 г., над 49% от тях са заети в предприятия, над 

33% са заети в държавния сектор, над 17% са заети във висшето образование и малко над 
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0,7% са заети в неправителствения сектор. Относително същата структура на общо 

заетите в НИРД в ЮЗР се е запазила и за 2020 г. Оттук, положителното при нарастването 

на общия брой на заетите в НИРД в ЮЗР е, че голяма част от този персонал реализира 

своята дейност в производствената сфера. 

Наблюдението на достъпа на предприятията до интернет (фиксирана 

широколентова връзка) по статистически данни на национално ниво показва добри 

резултати. Близо 96% от всички предприятия с персонал над 10 души имат налична 

такава. Водещи са големите и много големите фирми. Въпреки че осигуреността с 

широколентов интернет в предприятията от нефинансовата сфера е много добра, отчита 

се по-слабото му използване в цялостния производствен и управленски процес, което е 

пречка в процеса на цифрова трансформация на икономиката, в частност на вторичния 

индустриален сектор. 

В основата обаче на изоставането в сферата на научноизследователската и развойна 

дейност, както на национално, така и на регионално ниво, са нарушените връзки между 

науката, образованието и бизнеса, закриването на много научни лаборатории към 

университетите в началото на 1990-те години, ниското заплащане на изследователския 

труд и състоянието на научноизследователската инфраструктура. Все още не се използва 

достатъчно потенциала на университетските звена и лаборатории. В допълнение на 

слабите връзки на научноизследователската дейност с образованието, за България е 

характерна и слабата връзка с производствената сфера и бизнеса. Университетите имат 

неоползотворени възможности за включване на по-голям брой студенти в 

изследователската си дейност, които след завършване на образованието си, да се влеят в 

икономическата сфера. 

Спрямо развитието на индустриалните зони на територията на ЮЗР, в периода 

2018-2019 г. „Национална компания индустриални зони“ ЕАД в партньорство с местните 

власти е подписала Меморандуми за сътрудничество с цел развитие на „ад хок“ проекти 

за изграждане на нови индустриални паркове на териториите на 4 общини в ЮЗР, а 

именно общините: Благоевград, Кюстендил, Перник и Бобов дол21. ЮЗР е 

идентифициран като регион със съществен потенциал за развитие на индустриалните 

зони, паркове и сходни територии с оглед географското му положение, определящо, от 

една страна, близостта му до икономически активните съседни държави – Гърция, 

Македония и Сърбия, от друга страна, през територията му преминава един от основните 

коридори на Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T), преминаващи през страната 

- „Ориент/Източно - Средиземноморски“ (железопътно и пътно трасе по направленията 

Видин - София - Кулата), включително автомагистрала „Струма“ - София - Перник - 

Благоевград - граница Гърция (А3). 

 

2.3. Основни показатели за икономическото развитие на  общината 

 

Икономическото развитие на всяка една територия се определя от редица 

вътрешни и външни фактори като географското й положение, историческото минало и 

наличните природни и човешки ресурси, традициите в развитието на отделни отрасли, 

 
21 http://nciz.bg/proekti/partnyorstvo-s-mestnata-vlast.html  

http://nciz.bg/proekti/partnyorstvo-s-mestnata-vlast.html
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състоянието на националната икономика и пазари, икономическите кризи и др. 

Състоянието на икономиката на община Банско е свързано с наличните природни и 

човешки ресурси, културно-историческото й наследство, включително класифицирането 

на гр. Банско като историческо селище, местоположението й в Югозападен район и 

близостта й до Република Гърция, преструктурирането на националната икономика, 

състоянието на националните пазари и други съотносими, разгледани по-подробно в 

предходната точка на настоящия икономически анализ. 

При обследването на основните показатели за икономическото развитие на 

общината е взето предвид, от една страна, спецификата на административно-

териториалния й обхват и селищната й мрежа, състояща се от 8 населени места: град 

Банско -  административния център на общината и град Добринище, и 6 села (Гостун, 

Кремен, Места, Обидим, Осеново, Филипово, три от които с трайна тенденция към 

обезлюдяване). От друга страна, отчетен е факта че територията на общината не попада 

в никой от функционалните урбанистични ареали (ФУА), или територии на влияние на 

големите градове в Република България, и конкретно в ЮЗР, където са определени 2 

ФУА: ФУА с център гр. Благоевград и ФУА с център гр. София. Оттук, произтичат 

редица предимства и недостатъци. Сред недостатъците следва да бъде подчертано 

обстоятелството, че в рамките на ФУА функционират взаимовръзки (обмен на функции) 

между ядрото (големия град-център на ФУА) и периферията от демографски, 

икономически, социален, транспортен, екологичен и битов характер, което е в подкрепа 

и стимул на икономическото и демографско развитие на тези периферни общини чрез 

лостовия ефект от развитието на големия град, където възможностите са значително и 

по-големи, в случая, такива за община Банско липсват. За ФУА е характерно и 

концентриране на квалифицирани кадри и диверсифициране на производствата с цел 

увеличаване на тяхната ефективност и максимално използване на производствената и 

социалната инфраструктура. Същевременно, дистанцията на общината от ФУА с център 

гр. Благоевград определя и редица съществени предимства, които се изразяват основно 

в отсъствието на множество негативни последствия в резултат от ФУА, а именно: 

замърсяване (разрушаване) на околната среда, претоварване на транспортните връзки 

(външни и вътрешни), недостиг на територия и водни ресурси, проблеми при използване 

на трудовите ресурси и други. 

Структурата на икономиката на община Банско за целите на настоящия 

икономически анализ е разгледана и анализирана в контекста на три основни показателя, 

а именно: (1)добавена стойност по факторни разходи на нефинансовите предприятия 

(произведената продукция от предприятията, с приспадната разходи за дейността и 

добавени приходи от дейността); (2)брой на предприятията по сектори съгласно КИД-

2008 и (3)паричен еквивалент на произведената продукция от нефинансовите 

предприятия. Обследването на общинската икономика за референтния период е 

извършено по данни на НСИ. Конкретно за дейностите от добивната промишленост, 

дейностите по доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и 

възстановяване, и образователните дейности, в референтния период, за община Банско 

не са налични данни и информация в НСИ или същите са конфиденциални, от където 

изброените дейности са извън направените изчисления и дялово разпределение в 

структурата на общинската икономика, разгледана по трите показателя. 
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Структура на икономиката на община Банско по добавена стойност по факторни 

разходи на нефинансовите предприятия 

 

Икономиката на община Банско има силно изразен туристически профил. Водещ 

отрасъл е туризмът - като в него влизат основно дейностите хотелиерство и 

ресторантьорство и спорт, култура и развлечения. Като съотносими към него може да се 

определят и дейностите по създаване и разпространение на информация и творчески 

продукти, където съгласно КИД-2008 са класифицирани и дейностите на креативните 

(творчески) индустрии.  

През 2019 г. структура на икономиката на община Банско, според данните за 

добавената стойност по факторни разходи на нефинансовите предприятия 

(произведената продукция от предприятията, с приспадната разходи за дейността и 

добавени приходи от дейността), е доминиращо представена от визираните дейности на 

отрасъл туризъм, където: над 31% от общинската икономика е в рамките на дейностите 

хотелиерство и ресторантьорство, близо 23% е в спорт, култура и развлечения и 

скромния близо 1% е в създаване и разпространение на информация и творчески 

продукти, което на практика показва огромното значение на туризма за общината.  

Структурата на икономиката на община Банско по добавена стойност по факторни 

разходи на нефинансовите предприятия, както и динамиката й в периода 2015 г. – 2019 

г. са представени в двете фигури. 

 

Фигура 2.3.1. Структура на икономиката на община 

Банско по добавена стойност по факторни разходи на 

нефинансовите предприятия за 2019 г.22 

В периода 2015-2019 г. най-

бурно развитие по показателя 

добавена стойност по 

факторни разходи отчитат 

дейностите по операции с 

недвижими имоти - ръст от над 

398% за 2019 г. спрямо 2015г., 

следвани от дейностите 

транспорт, складиране и пощи 

с ръст от над 174%; дейностите 

търговия, ремонт на 

автомобили и мотоциклети с 

ръст от над 110%; дейностите 

по създаване и 

разпространение на 

информация и творчески 

продукти - ръст от над 101% и 

на пето място – дейностите 

хотелиерство и 

ресторантьорство, с ръст от 

над 81%. 

 

 
22 По данни на НСИ, собствени изчисления. 
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Фигура 2.3.2. Динамика на икономиката на община 

Банско по добавена стойност по факторни разходи на 

нефинансовите предприятия за периода 2015-2019 г. 

(хил.лв.)23 

Същевременно, по същия 

показател отлив се отчита в две 

от дейностите, а именно: 

строителните дейности, където 

се наблюдава спад в 

добавената стойност по 

факторни разходи с близо 60% 

за 2019 г. спрямо 2015 г. и 

професионалните дейности и 

научни изследвания, където 

спадът е близо 21%. 

Разглеждането на динамиката 

в добавената стойност по 

факторни разходи в периода 

2015-2019 г. в абсолютни 

стойности представя в 

различна ситуация развитието 

на общинската икономика.  

 

На първо място по средногодишни стойности на нарастване на показателя 

добавена стойност по факторни разходи са дейностите хотелиерство и ресторантьорство, 

които бележат ръст в показателя от над 9 млн. лв. средногодишно, следвани от 

дейностите търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, бележели ръст от близо 4 

млн. лв. средногодишно; дейностите по операции с недвижими имоти, бележели ръст от 

над 2,1 млн. лв. средногодишно и дейностите по транспорт, складиране и пощи, 

бележели ръст от над 1,8 млн. лв. средногодишно. Същевременно, отрицателната 

тенденция в динамиката в добавената стойност по факторни разходи в периода 2015-

2019 г. се запазва същата и в абсолютни стойности за двете дейности, бележели спад и в 

относителни величини, а именно: строителните дейности, където се наблюдава спад в 

показателя от над 3,2 млн. лв. средногодишно и професионалните дейности и научни 

изследвания, където спадът е от над 130 хил. лв. средногодишно. 

Обобщено, в разглеждания период 2015-2019 г. спрямо показателя добавена 

стойност по факторни разходи на нефинансовите предприятия се наблюдава ясно 

изразена положителна тенденция в развитието на основните дейности, представляващи 

туристическия отрасъл в структурата на икономиката на община Банско. Освен 

развитието на характерните за общината хотелиерство и ресторантьорство, както и 

развитието на спорта, културата и развлеченията, съществено е развитието (макар и със 

сравнително по-скромни темпове и величини – ръст с над 283 хил. лв. средногодишно) и 

на дейностите по създаване и разпространение на информация и творчески продукти, 

където съгласно КИД-2008 са включени редица креативни (творчески) индустрии, в т.ч. 

издателската дейност, производството на филми, звукозаписване и издаване на музика, 

радио- и телевизионна дейност и други, както и дейности в областта на 

 
23 По данни на НСИ, собствени изчисления. 
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информационните технологии и по предоставяне на ИКТ услуги. Визираните дейности, 

съотносими към креативните индустрии и ИКТ отрасъла са част от дефинираните като 

високотехнологични производства и интензивни на знания услуги, идентифицирани като 

приоритетни спрямо регионалната приоритизация за територията на област Благоевград 

съгласно Националната стратегия за малките и средните предприятия за периода 2021-

2027 г. (НСМСП)24.  

 

Структура на икономиката на община Банско по брой на предприятията по сектори 

съгласно КИД-2008 

 

На територията на община Банско по данни на НСИ през 2019 г. функционират 

общо 1326 предприятия25, като техния брой се е повишил с над 7% или с 88 бр. спрямо 

2015 г. През 2019 г. най-много предприятия (369 бр.) осъществяват дейност в областта 

на търговията и ремонта на автомобили и мотоциклети, следвани от тези, осъществяващи 

дейности по хотелиерство и ресторантьорство (327 бр.) и осъществяващи дейности по 

операции с недвижими имоти (147 бр.). В преработващата промишленост през 2019 г. на 

територията на общината оперират 76 предприятия; в дейности култура, спорт и 

развлечения – 65, а в професионални дейности и научни изследвания – 48 предприятия.  

 

Фигура 2.3.3. Структура на икономиката на община 

Банско по брой на предприятията по сектори съгласно 

агрегирана номенклатура А21 на базата на КИД-2008 

(буквен код) за 2019 г.26 

Едва 19 предприятия 

осъществяват дейности по 

създаване и разпространение 

на информация и творчески 

продукти, но същевременно, 

показателят добавена стойност 

по факторни разходи на 

нефинансовите предприятия 

креативните индустрии 

бележат съществен ръст в 

периода 2015-2019 г., от 

където и рефлектират върху 

местното икономическо 

развитие. Структурата на броя 

на предприятията в община 

Банско по сектори съгласно 

агрегирана номенклатура А21 

на базата на КИД-2008 и през 

2019 г. остава сравнително  

 
24 Приета с решение №281 на МС от 01.04.2021 г. 
25 Предприятия, функциониращи във всички икономически дейности, с изключение на следните сектори 

съгласно КИД-2008: финансови и застрахователни дейности (сектор К), държавно управление (сектор O), 

дейности на домакинствата като работодатели (сектор T) и дейности на екстериториални организации и 

служби (сектор U). 
26 По данни на НСИ, собствени изчисления. 
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Фигура 2.3.4. Динамика на икономиката на община 

Банско по брой на предприятията по сектори съгласно 

агрегирана номенклатура А21 на базата на КИД-2008 

(буквен код) за периода 2015-2019 г.27 

непроменена спрямо тази през 

2015 г. През целия референтен 

период, най-голям се задържа 

делът на предприятията, 

осъществяващи икономически 

дейности в областта на 

търговията и ремонта на 

автомобили и мотоциклети 

(над 28% за 2019г.), следвани 

от функциониращи в 

хотелиерството и 

ресторантьорството (близо 

25% за 2019 г.) и операциите с 

недвижими имоти (близо 11% 

за 2019г.).   

 

В абсолютни величини, за 5-годишния период най-много е нараснал броя на 

предприятията, функциониращи в областта на търговията и ремонта на автомобили и 

мотоциклети (с 35 са повече предприятията през 2019 г. спрямо броят им през 2015 г.). 

След тях са предприятията, функциониращи в областта на културата, спорта и 

развлеченията (с 23 са повече предприятията през 2019 г. спрямо броят им през 2015 г.). 

Предприятията, осъществяващи административни и спомагателни дейности са с 15 

повече през 2019 г. спрямо броят им през 2015 г., а тези, работещи в хотелиерството и 

ресторантьорството – с 13 повече. Това е показателно за идентифицирането на местно 

икономическо развитие и инвеститорски интерес в посочените браншове, което е 

естествено обусловено от уникалното географско разположение на общината, богатото 

природно и културно-историческо наследство, утвърденият й бранд на зимен курорт, 

както и близостта й до границата с Гърция.  

Положителна тенденция е и нарасналият брой на предприятията, осъществяващи 

икономическа дейност в областта на създаването и разпространението на информация и 

творчески продукти, където, както и по-горе в настоящия икономически анализ е 

отбелязано, съгласно КИД-2008 са включени редица креативни (творчески) индустрии, 

както и ИКТ отрасъла – с 8 е нараснал броят на предприятията през 2019 г. спрямо 2015 

г. Същата тенденция се наблюдава и спрямо броя на предприятията, осъществяващи 

икономическа дейност в областта на професионалните дейности и научните изследвания, 

където със 6 е нараснал броят им през 2019г. спрямо 2015г. Визираните отрасли са част 

от дефинираните като високотехнологични производства и интензивни на знания услуги, 

идентифицирани като приоритетни спрямо регионалната приоритизация за територията 

на област Благоевград съгласно НСМСП.  

 

Структура на икономиката на община Банско по паричен еквивалент на 

произведената продукция от нефинансовите предприятия 

 
27 По данни на НСИ. 
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Общият размер на паричния еквивалент на произведената продукция от 

икономиката на община Банско по данни на НСИ през 2019 г. е в размер на 241 239 000 

лв., като същия е нараснал с близо 41% спрямо размера му през 2015 г. По показателя на 

първо място в местната икономика се нарежда хотелиерството и ресторантьорството с 

паричен еквивалент на произведена продукция в размер на 79 257 000 лв., следвани от 

дейностите култура, спорт и развлечения – с 51 067 000 лв. и преработващата 

промишленост – с 37 568 000 лв. В относителни дялове, структурата на икономиката на 

община Банско по паричен еквивалент на произведената продукция за 2019 г., както и 

динамиката й в периода 2015 г. – 2019 г. са представени на двете фигури. 

 

Фигура 2.3.5. Структура на икономиката на община 

Банско по паричен еквивалент на произведената 

продукция за 2019 г.28 

Спрямо паричния еквивалент 

на произведена продукция от 

нефинансовите предприятия, 

най-бурно развитие и темпове 

на нарастване в относителни 

величини бележат 

транспортните и логистични 

дейности - с над 196% е 

нараснала стойността на 

показателя през 2019 г. спрямо 

2015 г., следвани от 

дейностите по операции с 

недвижими имоти - с прираст 

от над 98% и търговия и 

ремонт на автомобили и 

мотоциклети – с над 95% ръст. 

В абсолютни величини 

подредбата е различна: за 5-

годишния период най-много е 

нараснал паричният 

еквивалент на произведената 

продукция от хотелиерството и 

ресторантьорството в размер 

на 29 658 000 лв., следван от 

култура, спорт и развлечения– 

18 926 000 лв. и търговия и 

ремонт на автомобили и 

мотоциклети – 12 036 000 лв. 

 
 

Фигура 2.3.6. Динамика на икономиката на община 

Банско по паричен еквивалент на произведената 

продукция за периода 2015-2019 г. (хил.лв.)29 

 

 

Спрямо паричния еквивалент на произведена продукция, падащ се на едно 

предприятие, най-ефективни са предприятията, осъществяващи дейности в областта на 

 
28 По данни на НСИ, собствени изчисления. 
29 По данни на НСИ. 
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културата, спорта и развлеченията, където за 2019 г. произведената продукция средно на 

едно предприятие е в размер на над 785 хил. лв., следвани от предприятията от 

преработващата промишленост – с над 494 хил. лв. средно на предприятие и 

предприятията, осъществяващи транспортни и логистични дейности, и тези от 

хотелиерството и ресторантьорството – с над 240 хил. лв. средно на предприятие. 

Положителна тенденция е и високия темп на нарастване на паричния еквивалент 

на произведена продукция от предприятията, осъществяващи икономическа дейност в 

областта на създаването и разпространението на информация и творчески продукти – с 

над 91% е нараснала продукцията от тези предприятия за 2019 г. спрямо 2015 г., както и 

сравнително висока е ефективността им – над 105 хил.  лв. е продукцията средно на едно 

предприятие, опериращо в креативните индустрии и ИКТ отрасъла. 

 

Производителност на труда в икономиката на община Банско 

 

Обследвайки производителността на труда (стойността на произведената 

продукция, съотнесена към броя на заетите) на нефинансовите предприятия, 

функциониращи в различни отрасли на територията на община Банско, през 2019 г. се 

наблюдава сравнително висока стойност на показателя, и по-конкретно: с най-високи 

стойности на показателя са предприятията, осъществяващи дейности в областта на 

културата, спорта и развлеченията - с над 84 хил. лв. годишно произведена продукция 

средно на 1 зает. На второ място по показателя са строителните предприятия – с над 80 

хил. лв. годишно произведена продукция средно на 1 зает, следвани от транспортно-

логистичните предприятия – с над 78 хил. лв. годишно произведена продукция средно 

на 1 зает. Предприятията, осъществяващи селскостопански дейности, предприятията от 

преработващата промишленост, както и предприятията от креативните индустрии и ИКТ 

отрасъла са също с високи стойности на производителността на труда за 2019 г. от по над 

50 хил. лв. годишно произведена продукция средно на 1 зает.  

По обобщени показатели спрямо икономиката на община Банско 

производителността на труда за 2019 г. е в размер на над 44 хил. лв. годишно произведена 

продукция средно на 1 зает. Динамиката на производителността на труда на 

нефинансовите предприятия, функциониращи в различни дейности и отрасли в 

икономиката на община Банско за периода 2015-2019 г. в периода 2015 г. – 2019 г. е 

представена в следната таблица, съдържаща и графични изображения: 

В периода 2015-2019 г. положителната тенденция на постоянно нарастване на 

производителността на труда се наблюдава най-изразено в транспортно-логистичните 

предприятия, където производителността на труда е нараснала с близо 129% за 2019 г. 

спрямо 2015г., на следващо място – в предприятията, опериращи в областта на 

търговията и ремонта на автомобили и мотоциклети, където производителността на 

труда е нараснала с над 85%, и на трето място, в предприятията, осъществяващи 

селскостопански дейности, където производителността на труда е нараснала с над 68% 

за 2019 г. спрямо 2015г.  
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Таблица 2.3.1. Динамика на производителността на труда на нефинансовите 

предприятия, функциониращи в различни дейности и отрасли в икономиката на община 

Банско за периода 2015-2019 г. (хил. лв. годишно произведена продукция на 1 зает)30 

 
 

Обнадеждаваща е тенденцията на общинско ниво на постоянно увеличаващата се 

производителност на труда в първичния сектор, и по-конкретно, в аграрния, което се 

дължи на въвеждане на съвременни форми на организация и добре подбрани сортове и 

агрохимическа обработка на земята. Същевременно, отчитайки тенденцията на 

намаляване на разходите за дълготрайни материални активи в селскостопанския сектор 

(фигура 2.3.8), повишаващата се производителност на труда не е резултат от 

използването на високо производителна техника и модернизация на сектора. Оттук, за 

да се запази тенденцията и темповете на нарастване на производителността на труда и в 

периода 2021-2027 г. следва технологичната модернизация и дигитализация на местните 

селскостопански предприятия да бъдат по-широко застъпени и да ускорят темповете си 

на навлизане и въвеждане на приложими съвременни и иновативни решения в 

съответния отрасъл и икономическа дейност. 

Спрямо нетните приходи от продажби, падащи се средно на 1 зает в 

нефинансовите предприятия, функциониращи в различните отрасли на територията на 

община Банско, на първо място, с най-високи стойности на показателя за 2019 г. са 

предприятията, осъществяващи дейности по търговия и ремонт на автомобили и 

мотоциклети с над 126 хил. лв. годишно нетни приходи от продажби средно на 1 зает, 

което естествено произтича от спецификата на отрасъла и сравнително ниската му 

ресурсоемкост при характерно високи обороти спрямо останалите отрасли. На второ 

 
30 По данни на НСИ, собствени изчисления. 
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място по показателя са предприятията, предоставящи услуги в областта на културата, 

спорта и развлеченията – с над 87 хил. лв. годишно нетни приходи от продажби средно 

на 1 зает, следвани от транспортно-логистичните предприятия – с близо 78 хил. лв. 

годишно нетни приходи от продажби средно на 1 зает. Предприятията, осъществяващи 

селскостопански дейности, предприятията от преработващата промишленост, 

строителните предприятия и предприятията, опериращи с недвижими имоти, както и 

предприятията от креативните индустрии и ИКТ отрасъла са също с високи стойности 

на показателя за 2019 г. от по над 50 хил. лв. годишно нетни приходи от продажби средно 

на 1 зает. Като цяло, в икономиката на община Банско нетните приходи от продажби, 

генерирани от 1 зает, за 2019 г. са в размер на близо 60 хил. лв. 

 

Инвестиционна активност в икономиката на община Банско 

 

За обследване на инвестиционната активност в общинската икономика са 

разгледани два основни показателя: размерът на чуждестранните преки инвестиции 

(ЧПИ) в нефинансовите предприятия и разходите, реализирани от предприятията на 

територията на общината за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА). 

Размерът на ЧПИ, реализирани в община Банско през 2019 г. е нараснал с 2,74% спрямо 

този през 2015 г., достигайки до нива от 63 993,1 хил. евро при нива от 526 749,4 хил. 

евро за област Благоевград за 2019 г. Оттук, над 12% от ЧПИ, реализирани на 

територията на област Благоевград през 2019г. са реализирани на територията на община 

Банско. Високите стойности на ЧПИ в основната си част се дължат на инвестиции в 

туризма (сектор хотелиерство и ресторантьорство). Основните инвестиции в община 

Банско са насочени към изграждането на модерни настанителни съоръжения и 

туристическа инфраструктура, което е в основата на бързото развитие на Банско като 

зимна ски дестинация. 

 

Фигура 2.3.7. Динамика на чуждестранните преки 

инвестиции в нефинансовите предприятия на 

територията на община Банско за периода 2015г. - 2019 

г. (хил. лв.)31  

Динамиката в показателя ЧПИ, 

представена в следващата 

фигура,  очертава положителна 

тенденция след 2016г. на 

нарастващ инвестиционен 

интерес от чуждестранни 

инвеститори, което е 

предпоставка за бурен 

икономически растеж и 

развитие на общината през 

следващите години при 

създаване на необходимите 

условия за привличане и 

задържане на тези 

инвеститори.  

 
31 По данни на НСИ. 
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Спрямо разходите за придобиване на ДМА, реализирани от предприятията, 

функциониращи на територията на общината, стойностите им по различните 

икономически дейности, както и динамиката им за референтния период от 2015 г. до 2019 

г. има следния вид: 

 

Фигура 2.3.8. Структура и динамика на разходите за 

придобиване на ДМА, реализирани от нефинансовите 

предприятия, функциониращи на територията на 

община Банско за периода 2015г. - 2019 г. (хил. лв.)32 

В периода 2015 – 2019 г. 

инвестициите в ДМА на 

територията на Община Банско 

са в границите между 2 732 

хил. лв. (най-високата 

стойност на показателя) през 

2015 г. до 16 905 хил. лв. общо 

през 2019 г. Инвестициите от 

страна на нефинансовите 

предприятия са силно 

доминирани от туристическия 

профил на общината и 

съответно са насочени 

предимно към хотелиерството 

и ресторантьорството.  

 

Техният дял и абсолютна стойност са водещи във всяка от изследваните години. 

През 2019 г. инвестициите в областта на туризма, общо за секторите хотелиерство и 

ресторантьорство, култура, спорт  и развлечения са на стойност 6316 хил. лв. или повече 

от 37%.  

 

Фигура 2.3.9. Структура на разходите за придобиване 

на ДМА в нефинансовите предприятия, 

функциониращи на територията на община Банско, 

представена по отрасли за 2019 г.33 

Тенденцията, очертана за 

изследвания период е 

благоприятна и по отношение 

на преработващата 

промишленост, при размер 

1800 хил. лв. през 2015г., 

инвестициите в сектора 

нарастват до 4 136 хил. лв. през 

2019 г., представляващи 24,5% 

от общата стойност на 

разходите за ДМА в 

икономиката на общината.  

 

Пикът на показателя е белязан през 2018 г. и се изразява в разходи за придобиване 

на ДМА от индустриални предприятия в размер на общо 7 621 хил. лв. 

 
32 По данни на НСИ. Липсата на стойности е във връзка с конфиденциалността на данните за някои от 

секторите в определени години. 
33 По данни на НСИ, собствени изчисления. 
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Инвестициите в община Банско са с динамични стойности за периода: от 25 900 

хил. лв. през 2015 г., със значително повишаване през 2016 г. (52 195 хил. лв.), спад с 

близо 50% през 2017 г. (26 303 хил. лв.), отново повишаване през 2018 г. до 38 198 хил. 

лв. и още по-значителен спад от над 55 % или 16 905 хил. лв. през 2019 г. 

 

Фигура 2.3.10. Динамика в общия размер на разходите 

за придобиване на ДМА, реализирани от 

нефинансовите предприятия в община Банско (хил. 

лв.)34 

 

Обобщено, размерът на 

разходите за придобиване на 

ДМА, реализирани от 

нефинансовите предприятия, 

функциониращи на 

територията на община Банско 

през 2019 г. е намалял с близо 

35% спрямо този през 2015 г.  
 

Очертаната обща тенденция на намаляване на разходите за придобиване на ДМА 

за 5-годишния период е предпоставка за забавяне развитието на местната икономика, 

както и на нейната технологична и дигитална трансформация спрямо опериращите в нея 

контрагенти и осъществявани от тях бизнес процеси. При недостатъчно инвестиционна 

активност на местните икономически оператори и липса на инвестиции в ДМА, в 

средносрочен и дългосрочен аспект, отчитайки изключителната динамика и бурно 

развитие на технологиите и пазарите, има опасност от изоставане на технологичния 

напредък на местната икономика, недостатъчни капацитети за покриване нуждите на 

развиващите се пазари и/или невъзможност за адекватен отговор на все по-

дигитализиращата се пазарна среда. 

 

Пазар на труда 

 

Пазарът на труда в общинската икономика е разгледан и анализиран в контекста 

на следните основни показатели: брой на заетите лица и разходи за възнаграждения в 

отделните икономически отрасли, от където и среднопретеглени разходи за 

възнаграждения на 1 зает, обследвани по отрасли и средна брутна работна заплата на 

наетите лица по трудово и служебно правоотношение.  

През 2019 г. общият средногодишен брой на заетите лица (по трудово и служебно 

правоотношение) в икономиката на община Банско е 5529 лица, като спрямо 2015 г. той 

е нараснал с над 15% или със 745 лица. Разпределението на броя на заетите в отделните 

икономически отрасли на местната икономика, както и динамиката му в периода 2015-

2019 г. са представени на фигурите по-долу. 

През 2019 г. най-много лица са заети в хотелиерството и ресторантьорството (2312 

лица), на следващо място в търговията и ремонта на автомобили и мотоциклети, както и 

в преработващата промишленост (по над 700 лица във всеки от двата сектора), и в 

областта на културата, спорта и развлеченията (604 лица). 

 
34 По данни на НСИ. 
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Фигура 2.3.11. Разпределение на броя на заетите лица в 

община Банско, по икономически отрасли за 2019г.35 

Динамиката в броя на заетите 

лица по отделните сектори в 

периода 2015-2019 г. показва, 

че най-голям отлив на работна 

сила има в строителния 

отрасъл, където броя на 

заетите през 2019 г. е намалял 

с над 43% спрямо 2015 г., което 

се дължи главно на намаляване 

броя на строителните 

предприятия за същия период с 

15 бр.  

Отлив на работна сила се 

наблюдава и в аграрния сектор, 

където броя на заетите е 

намалял с над 16% за 2019 г. 

спрямо 2015 г., което се дължи 

главно на високата 

трудоемкост, демографските 

процеси, както и на не особено 

висока привлекателност на 

сектора откъм работна среда и 

условия.  

Обратна е тенденцията в 

дейностите по операции с 

недвижими имоти, където се 

наблюдава ръст на броя на 

заетите с над 66% за 2019 г. 

спрямо 2015 г., в 

професионалните дейности и 

научни изследвания, където 

 
 

Фигура 2.3.12. Динамика в броя на заетите лица в 

община Банско, по икономически отрасли за периода 

2015-2019 г.36 

 

ръстът в броя на заетите е над 45%, както и в креативните индустрии и ИКТ отрасъла, и 

в хотелиерството и ресторантьорството, където ръста в броя на заетите във всеки от 

отраслите е по над 31%. В абсолютни величини, най-голям е прираста в броя на заетите 

в хотелиерството и ресторантьорството, където числеността им се е увеличила с 552 лица 

за 2019 г. спрямо 2015 г. 

Изследвайки броя на заетите в общината по отделни икономически отрасли, в 

съпоставка със структурата на икономиката й по брой на предприятията по отделните 

икономически дейности (представена по-горе във фигура 2.3.3.), се забелязва че за 2019 

г. най-окрупнени и ефективни спрямо мащаба са предприятията (организациите), 

функциониращи в преработващата промишленост и областта на културата, спорта и 

 
35 По данни на НСИ, собствени изчисления. 
36 По данни на НСИ. 
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развлеченията, където средно по над 9 лица са заети в 1 предприятие, следвани от  

предприятията-работодатели, функциониращи в хотелиерството и ресторантьорството, 

където за 2019 г., средно по 7 лица са ангажирани в 1 предприятие; транспортно-

логистичните дейности и дейностите по хуманно здравеопазване и социална работа, 

където средно по 3 лица са ангажирани в 1 предприятие, и аграрния сектор, креативните 

индустрии, ИКТ отрасъла и професионалните дейности и научни изследвания, където 

средно по 2 лица са ангажирани в 1 предприятие. Оттук, генерирането на икономии от 

мащаба не е налице. 

Спрямо разходите за възнаграждения в отделните икономически отрасли, по 

общи годишни стойности, естествено поради най-големия брой заети в дейностите лица, 

съответно най-високи са и разходите за възнаграждения в хотелиерството и 

ресторантьорството в размер на 18 333 хил. лв. за 2019 г., следвани от тези, реализирани 

в дейностите по култура, спорт и развлечения (8 958 хил. лв.) и преработващата 

промишленост (6 409 хил. лв.). 

Разглеждайки среднопретеглените разходи за възнаграждения на 1 зает, по 

отрасли (общата стойност на разходите за възнаграждения, съотнесена към броя на 

заетите в съответния отрасъл), за 2019 г. най-високи са разходите за възнаграждения на 

1 зает в дейностите по създаване и разпространение на информация и творчески 

продукти (креативните индустрии и ИКТ отрасъла), където средногодишно близо 26 хил. 

лв. са разходите за 1 зает, следвани от дейностите в областта на културата, спорта и 

развлеченията, където близо 15 хил. лв. са разходите за 1 зает и дейностите по 

производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни 

горива – с над 13 хил. лв. разходи за 1 зает. В дейностите по хотелиерство и 

ресторантьорство, преработващата промишленост и хуманно здравеопазване и социална 

работа, средногодишните разходи за възнаграждения за 2019 г. са в диапазона 7-9 хил. 

лв. за 1 зает, а в аграрния сектор, както и в строителния отрасъл, транспортно-

логистичните дейности, търговията и ремонта на автомобили и мотоциклети, 

административните и спомагателни дейности, както и професионалните дейности и 

научни изследвания – в диапазона 4,5-6,5 хил. лв. за 1 зает. По същия показател, спрямо 

2015 г. най-голямо е нарастването отново в креативните индустрии и ИКТ отрасъла, 

където средногодишните разходи за възнаграждения на 1 зает за референтния период са 

се увеличили с над 8 хил. лв., следвани от дейностите по хуманно здравеопазване и 

социални дейности, където увеличението е с над 3 хил. лв., и на трето място, 

хотелиерството и ресторантьорството, и транспортно-логистичните дейности, където 

увеличението е с по над 2 хил. лв. В административно-спомагателните дейности, както и 

в професионалните дейности и научните изследвания, увеличението на 

средногодишните разходи за възнаграждения на 1 зает в референтния период 2015-2019 

г. е в сравнително скромните граници: 1-1,5 хил. лв. Най-ниско е увеличението в 

аграрния сектор и в търговията и ремонта на автомобили и мотоциклети, където за 5-

годишния период то е в размер на близо 800 лв. 

Разглеждайки основните показатели за икономическо развитие на община Банско, 

по отношение на местния пазар на труда, в допълнение към направения анализ на 
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демографското състояние и тенденции в общината37, е проследена динамиката на 

средната брутна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за 

референтния период от 2015 г. до 2019 г., като тя има следния вид: 

 

Фигура 2.3.13. Динамика на средната брутна заплата на 

наетите лица по трудово и служебно правоотношение в 

община Банско за периода 2015 г. - 2019 г. (в лева)38 

За референтния период 

средната брутна заплата в 

община Банско се е увеличила 

с над 38%, достигайки през 

2019 г. нива от 9768 лв. при 

9810 лв. средна брутна заплата 

за област Благоевград. Оттук, 

по показателя е очертана 

определено положителна 

тенденция на константен темп 

на нарастване на нивата на 

заплащане на работната сила в 

общината през 5-годишния 

период от 2015 г. до 2019 г., 

при нива, близки до тези на  
 

областта, което от своя страна е предпоставка за привличане на територията на общината 

на работна сила за нуждите на инвеститорския интерес в посока икономическо развитие 

и преодоляване на демографските проблеми. 

Същевременно, налице са съществени различия в доходите на населението, което 

създава условия за социални неравенства и социално изключване и поставя в риск от 

бедност големи групи от населението в община Банско. 

 

Фигура 2.3.14. Структура на пазара на труда в община 

Банско в контекста на средногодишния брой на наетите 

лица по икономически сектори, за 2019 г.39 

Обобщено представено, 

цялостната картина и 

структура на местния пазар на 

труда за 2019 г., разгледан в 

контекста на средногодишния 

брой на наетите лица по всеки 

от трите сектора на 

икономиката на общината, 

както и динамиката по 

показателя във всеки от 

разглежданите икономически 

сектори спрямо базовата 2015 

г. са представени в следните 

фигура и  таблица.  

 
37 Виж РАЗДЕЛ II. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси, точка 3.1. „Демографски аспекти“ 

от настоящия документ. 
38 По данни на НСИ. 
39 По данни на НСИ, собствени изчисления. 
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Таблица 2.3.2. Динамика на пазара на труда в община Банско в контекста на 

средногодишния брой на наетите лица по икономически сектори за периода 2015 г. - 2019 

г.40 

 
 

На база данните и информацията, визуализирани в горните фигура и таблица, 

може да бъде обобщено, че в референтния период се наблюдава съществена динамика в 

броя на заетите в трите икономически сектора, като броя на заетите в аграрния сектор 

бележи трайна тенденция на намаляване – намалял е с над 16% за 2019 г. спрямо базовата 

2015 г. Индустриалния сектор, въпреки пика си през 2018 г. до когато се наблюдава 

константна тенденция на нарастване на броя на заетите в него, за 2019 г. спрямо 2015 г. 

бележи скромен ръст от малко над 7%. Единствено в сектора на услугите се наблюдава 

устойчива положителна тенденция на нарастване на броя на заетите в него, като през 

2019 г. техния брой е с над 20% повече спрямо този през 2015 г. Идентифицираните 

тенденции са резултат от естественото развитие на територията и въздействието на 

външни фактори. Темповете на нарастване на броя на заетите в сектора на услугите е 

естествено повлиян от нарасналата инвестиционна активност спрямо територията на 

общината, корелираща съответно с туристическото търсене, рефлектиращо върху 

местното развитие на хотелиерството и ресторантьорството, както и върху дейностите в 

областта на културата, спорта и развлеченията, от където и свързаните с тях, обслужващи 

ги отрасли, а именно: търсенето на финансово-счетоводни услуги, ИКТ услуги, 

логистични, транспортни и сервизни услуги и други услуги. Оттук, развитието на 

местния туризъм и диверсифицирането му, повишават съответно туристическото 

търсене, рефлектиращо в отговор в посока нарастване заетостта на повече лица в 

отраслите хотелиерство и ресторантьорство. Същевременно, тенденцията на намаляване 

на броя на заетите в аграрния сектор, както и сравнително ниския ръст на броя на заетите 

в промишлеността, може да бъдат разглеждани като резултат в два контекста: (1) като 

резултат от свиването на съответните пазари, на които функционират местните 

земеделски стопанства и промишлени предприятия, явяващи се работодатели спрямо 

пазара на труда и/или загуба на конкурентоспособност и пазарни позиции, откъдето, за 

развитието на същите е необходимо диверсифицирането на дейността им и/или 

разширяване на портфолиото произвеждани продукти и/или мерки за повишаване на 

конкурентоспособността им, за да не продължи и в следващите години да се наблюдава 

и задълбочава негативната тенденция на намаляване на броя на заетите в двата сектора 

и/или (2) като резултат от технологичната модернизация на местното селско стопанство 

 
40 По данни на НСИ. 
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и местната промишленост и внедряване в обработката на земята и/или отглеждането на 

животни и/или в производствената дейност на високотехнологично оборудване и 

автоматизирани производствени линии и процеси, естествено водещи до съкращаване на 

необходимия брой персонал за осъществяването на процесите. Вземайки предвид по-

горе идентифицираната тенденция на намаляване на показателя  „разходи за 

придобиване на ДМА“ за референтния период от 2015 г. до 2019 г., конкретно за 

аграрния сектор, въздействието на технологичната модернизация върху сектора по-скоро 

не се наблюдава в масовия случай. 

 

2.4. Основни икономически показатели по сектори на територията на 

общината 

 

Фигура 2.4.1. Икономическа структура на община 

Банско по добавена стойност по факторни разходи на 

нефинансовите предприятия, функциониращи в 

добивния, индустриалния и обслужващия сектор за 

2019 г41 

Икономическата структура на 

община Банско, разгледана по 

три основни показателя, а 

именно: по добавена стойност 

по факторни разходи на 

нефинансовите предприятия; 

по паричен еквивалент на 

произведената продукция, 

както и по брой на 

предприятията, 

функциониращи в трите 

икономически сектора: 

първичен (добивен), вторичен 

(индустриален) и третичен 

(обслужващ) сектор,  през 2019 

г. е представена в следните три 

фигури. 

На база горе-представеното в 

настоящия икономически 

анализ може да се обобщи, че 

икономиката на община 

Банско подчертано 

доминиращо е представена от 

третичния обслужващ сектор, 

в който дейностите, свързани с 

туристическия отрасъл – тези 

по хотелиерство и 

ресторантьорство, 

 
 

Фигура 2.4.2. Икономическа структура на община 

Банско по паричен еквивалент на произведена 

продукция на нефинансовите предприятия, 

функциониращи в добивния, индустриалния и 

обслужващия сектор за 2019 г42 

 
 

 
41 По данни на НСИ, собствени изчисления. 
42 По данни на НСИ, собствени изчисления. 
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Фигура 2.4.3. Икономическа структура на община 

Банско по брой на предприятията, функциониращи в 

добивния, индустриалния и обслужващия сектор през 

2019 г.43 

предоставяне на услуги в 

областта на културата, спорта 

и развлеченията, както и 

креативните индустрии са от 

ключово значение за 

развитието на територията. По 

всеки от трите икономически 

сектора, тенденциите и 

динамиката им на развитие са 

разгледани поотделно в 

следващите точки.    
 

2.4.1. Първичен добивен сектор  

(селско, горско и рибно стопанство, Сектор А, съгласно КИД-2008 и добивна 

промишленост, Сектор В)  

Първичния добивен сектор в икономиката на община Банско е представен от 

аграрния сектор (Сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“, съгласно КИД-2008), 

като по показателя добавена стойност по факторни разходи на нефинансовите 

предприятия заема скромния дял от 1,29%; по показателя паричен еквивалент на 

произведената продукция – заема 1,2% от произведената продукция от общинската 

икономика, а по брой на предприятията – 2,13% от общия брой на нефинансовите 

предприятия, функциониращи на територията на общината. Общата площ на община 

Банско е 47587,7 ха44, като земеделските територии са 20,84% от нея и 76,04% 

съставляват горския фонд. 

 

Фигура 2.4.4. Дялово разпределение на използваната 

земеделска площ на територията на община Банско, по 

начин на трайно ползване към м. 10.2021 г.45 

Използваната земеделска площ 

на територията на община 

Банско, по начин на трайно 

ползване (НТП) е, както 

следва: „нива“ - 43 818 дка; 

„овощна градина“ – 502,926 

дка; лозе“ – 405,348 дка;  

„ливада“ – 13 542 дка;  

„пасище“ – 32 799 дка; „друг 

вид земеделска земя“ - 3006 

дка. В относителни стойности, 

дяловото разпределение на 

земеделската земя по начин на 

трайно ползване е представена 

фигурата.  

 
43 По данни на НСИ, собствени изчисления. 
44 Източник: Общ устройствен план на община Банско (ОУПО) 
45 По данни на Министерство на земеделието, храните и горите; Областна дирекция „Земеделие“ 

Благоевград, извлечени от Интегрирана информационна система FERMA Win, към 18.10.2021 г. 
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На база графично представените данни, основна част от обработваемите 

земеделски земи се използват за ниви (над 46% от земеделската площ), на следващо 

място – за пасища (около 35%) и за ливади (над 14%), като сравнително нисък е делът на 

земеделските земи, използвани за овощни градини, лозя и за друго ползване (общо малко 

над 4% от земеделската площ). 

Динамиката и тенденциите спрямо общия брой земеделски стопани обработващи 

площи и отглеждащи животни, както и спрямо разпределението на общия брой 

земеделски стопани регистрирани с животни и тези, обработващи площи, за периода от 

2014/2015 г. до 2019/2020 г. са проследени и представени в следващата фигура. 

 

Фигура 2.4.5. Динамика в общия брой земеделски 

стопани обработващи площи и отглеждащи животни за 

периода от 2014/2015 г. до 2019/2020 г. 46 

През 2015/2016 стопанска 

година общият брой на 

земеделските стопани, 

обработващи площи и 

отглеждащи животни е най-

голям (193 бр.), като над 63% 

от тях са регистрирани с 

животни. Този пик през 

следващите четири години с 

относително константен темп 

от 8-9% ежегодно намалява, 

достигайки нива от общо 141   
земеделски стопани обработващи площи и отглеждащи животни през 2019/2020 

стопанска година, от които над 68% са регистрирани с животни. 

Предпоставките и факторите, обуславящи наблюдаваната тенденция на 

намаляване на общия брой на земеделските стопани на територията на община Банско са 

комплексни и могат да бъдат разглеждани многостранно, включително: демографската 

структура на населението; окрупняването на земеделските стопанства и създаването на 

по-мащабни единици с оглед повишаване ефективността и ефикасността на работа, 

например от механизацията и автоматизацията на част от процесите по обработка на 

земята и/или отглеждането на животните, предопределящи икономии от мащаба, от 

където и обединяване на земеделски стопанства и др. Оттук, констатираното намаляване 

на общия брой на земеделските стопанства не следва да бъде разглеждано единствено 

като негативна тенденция, а по-скоро като естествен процес на съвременно развитие на 

селското стопанство в лицето на земеделието и животновъдството.  

В допълнение, може да се обобщи, че независимо от тенденцията на намаляване 

на общия брой на земеделски стопани, регистрирани на територията на община Банско, 

положителна тенденция се наблюдава в увеличаване на дела на животновъдите сред тях, 

което е неминуема предпоставка за местно развитие на редица свързани икономически 

сектори, в това число, както сектори от преработващата промишленост, в частност – 

хранително-вкусовата промишленост, сред които месопреработката и производството на 

 
46 По данни на Министерство на земеделието, храните и горите; Областна дирекция „Земеделие“ 

Благоевград 
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месни продукти; производството на животински масла и мазнини; производството на 

мляко и млечни продукти; производството на готови храни за домашни любимци и други 

сходни хранителни продукти, така и сектори от туризма, в частност – хотелиерството и 

ресторантьорството, чрез възможността за предлагане на своите гости на местни 

продукти на животновъдството и растениевъдството, от където е идентифициран 

съществен потенциал за развитие на кулинарен, гастрономен туризъм на 

територията на община Банско, както и за скъсяване на веригите на доставки и 

оптимизирането им. 

В Сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“, конкретно в раздел 02 „Горско 

стопанство“, група 02.2. „Дърводобив“ съгласно Класификацията на икономическите 

дейности на НСИ (КИД-2008), добиването на дървесина от общински гори и територии 

се извършва от ТП „ДГС Места“ и ТП „ДГС Добринище“. Спрямо група 02.3. „Събиране 

на диворастящи и недървесни продукти“, за билкосъбирачите и билкозаготвителните 

пунктове на територията на общината, съответните позволителни за ползване на лечебни 

растения, на основание чл.22, ал.1, т. (а от Закона за лечебните растения се издават от 

община Банско, като през 2019 г. не са издавани позволителни47. В тази връзка за 

адекватното управление и ползване на местните природни, биологични ресурси и 

опазването и поддържането на богатото биологично разнообразие в лицето на 

диворастящите и недървесни растителни продукти община Банско няма изготвен план 

за управление и устойчиво ползване на лечебните растения от общинските територии. 

Първичният добивен сектор, спрямо класификацията и групирането на 

икономическите дейности по методологията на НСИ, приложена в КИД-2008, обхваща 

два отрасъла: селско, горско и рибно стопанство (Сектор А съгласно КИД-2008) и 

добивна промишленост (Сектор В съгласно КИД-2008). 

Местната икономическа структура на първичния добивен сектор се представлява 

единствено от предприятия, вкл. земеделски производители, осъществяващи 

икономически дейности в областта на селското, горското и рибното стопанство. На 

територията на общината през референтния период 2015 г. - 2019 г. няма данни за 

предприятия, осъществяващи икономически дейности от добивната промишленост. 

По данни на НСИ, в селското, горското и рибното стопанство през 2019 г. 

функционират общо 28 предприятия, като броят им е намалял с 3,45% спрямо този през 

2015 г.  

Спрямо отрасъл животновъдство, на територията на общината в края на 2021г. 

има регистрирани 45 пчелина с общо 4 597 броя пчелни семейства или средно с по над 

102 пчелни семейства на 1 пчелин48. Сравнено с общо 688 пчелина със 73 444 броя 

пчелни семейства, регистрирани на територията на област Благоевград, може да се 

заключи, че пчеларството е сред сравнително добре застъпените области на 

животновъдството на територията на общината. В допълнение, имайки предвид 

природните дадености, екологично състояние и географско положение на общината, 

налице са необходимите предпоставки и условия за устойчивото му развитие. 

 
47 По данни на Годишен отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на територията 

на Община Банско за 2019 Г. 
48 По данни на Регистъра на пчелините, към м. 12.2021 г., поддържан от БАБХ. 
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Въпреки наличието на необходимите ресурси за развитие на селското и горското 

стопанство – поземлен селскостопански и горски фонд, първичният сектор е слабо 

представен в икономическия профил на общината. Това се вижда при обследването, 

както на моментното състояние, така и на динамиката на основните икономически 

показатели на предприятията, работещи в аграрния сектор, разгледани в следната 

фигура. 

 

Фигура 2.4.6. Динамика на основните икономически 

показатели на предприятията, работещи в сектор 

„Селско, горско и рибно стопанство“ на територията на 

община Банско за периода 2015-2019 г.49 

През всяка от изследваните 

години в периода 2015 - 2019 г. 

по всички основни 

икономически показатели на 

сектор селско, горско и рибно 

стопанство, делът в общите 

стойности за общината по 

показателите не надхвърля 

1,5%. 

 
 

През 2019 г. секторът осигурява заетост на едва 1% или 56 заети от общия брой 

заети в нефинансовите предприятия в общината. Произведената продукция през 2019 г. 

е 1,2% или 2 834 хил. лв., а приходите от продажби – 0,9% или 2 914 хил. лв. 

Въпреки несъществения принос на първичния сектор към общинската икономика 

по финансови показатели, земеделието в община Банско е сред важните сектори за 

общината. Животновъдството има водеща роля в отрасъла, отглеждат се предимно 

крави, козе и овце, а основните култури са зеленчуци и трайните насаждения като сред 

зеленчуците водещи са картофите. Зърнени култури, които се отглеждат са предимно 

пшеница и ръж. С най-голям дял сред фуражните култури е люцерната.  

На територията на общината функционира 1 млекосъбирателен пункт, снабден с 

1 хладилна вана за съхранение на козе мляко с капацитет 800 литра и 2 хладилни вани за 

съхранение на овче мляко с капацитет 2000 литра.50 

За да се разгърне потенциалът на сектора, съгласно Стратегията за ефективно 

местно развитие чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси в 

партньорство с местната общност, граждански структури и бизнес (2021 – 2027 г.) 

на Община Банско, са предвидени следните мерки:  

- Повишаване познанията на фермерите, внедряване на добри практики за хранене 

и отглеждане на животните;  

- Обновяване и подобряване характеристиките на стадата чрез целенасочена 

развъдна и селекционна работа;  

- Възможности за затваряне цикъла на производство на ниво ферма чрез 

преработка; 

 
49 По данни на НСИ. 
50 По данни на Регистър – храни от животински произход, Списък на млекосъбирателни пунктове и 

помещения за съхранение на мляко на територията на Република България (м. 12.2021 г.), поддържан от 

БАБХ. 
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- Сдружаване на стопаните и обща реализация на пазара; 

- Маркетинг и брандинг на собствената продукция. 

 

В допълнение и обобщение, на база гореизложеното, вземайки предвид, от една 

страна, че на територията на община Банско: 

- са налични необходимите ресурси за развитие на селското и горското стопанство 

– поземлен селскостопански и горски фонд; 

- животновъдството има водеща роля в отрасъла, отглеждат се предимно крави, 

кози и овце, като има изграден млекосъбирателен пункт, а пчеларството се 

развива все по-успешно и устойчиво през разглеждания период; 

- основните култури са зеленчуци и трайни насаждения като сред зеленчуците 

водещи са картофите; 

- зърнени култури, които се отглеждат са предимно пшеница и ръж. С най-голям 

дял сред фуражните култури е люцерната. 

 

От друга страна, отчитайки и обстоятелството че община Банско е със 

сравнително развит туристически профил и е утвърдена зимна ски-дестинация спрямо 

съседните си общини от същото четвърто йерархично ниво съгласно Актуализираната 

през 2019 г. Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. 

(общините Разлог, Гоце Делчев и Сандански от ЮЗР и община Велинград от ЮЦР), 

както и че останалите съседни й общини са от пето йерархично ниво (общините Белица, 

Гърмен и Кресна),  идентифицираните обстоятелства са значими предпоставки и условия 

за създаване на регионална икономическа симбиоза, която би имала принос, не само за 

местното икономическо развитие на територията на община Банско, но и на териториите 

и на съседните й общини при предприемане на съвместни, интегрирани инициативи, 

както между съответните общински администрации, така и между различни 

хоризонтално и/или вертикално свързани икономически агенти и/или заинтересовани 

страни по две основни линии: 

- по линия на изграждането на вериги на добавената стойност, чрез местни 

мулти секторни интервенции и инвестиции в развитие на бинома „местно селско 

стопанство – местни преработени продукти от земеделието и 

животновъдството“ чрез интегриране на добавената стойност от прилагането 

на иновации, релевантни към компонентите на бинома, като и  

- по линия на скъсяване на веригите на доставки за стимулиране на местното 

мулти секторно икономическо развитие, включително чрез развитие на веригата: 

селско стопанство (вкл. земеделие и животновъдство) – местни продукти (вкл. 

преработени продукти от земеделието и животновъдството, и продукти от 

творческите индустрии и занаятчийството) – туризъм (вкл. хотелиерство и 

ресторантьорство, култура, спорт и развлечения). 
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2.4.2. Вторичен индустриален сектор  

(Сектори C, D и Е, съгласно КИД-2008, в т.ч. преработваща промишленост (Сектор С), 

производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни 

горива (Сектор D) и доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци 

и възстановяване (Сектор Е). 

 

Вторичният индустриален сектор в икономиката на община Банско по показателя 

добавена стойност по факторни разходи на нефинансовите предприятия заема дял от 

15,21%; по показателя паричен еквивалент на произведената продукция – заема 15,88% 

от произведената продукция от общинската икономика, а по брой на предприятията – 

6,38% от общия брой на нефинансовите предприятия, функциониращи на територията 

на общината. Оттук, обобщено за сектора може да се констатира, че сравнително малък 

брой предприятия генерират двойно по-висок паричен еквивалент на произведена 

продукция и добавена стойност по факторни разходи спрямо същото съотношение на 

броя на предприятията спрямо двата показателя в останалите два сектора – аграрния и 

обслужващия сектор. 

Вторичният индустриален сектор, спрямо класификацията и групирането на 

икономическите дейности по методологията на НСИ, приложена в КИД-2008, обхваща 

три отрасъла: преработваща промишленост (Сектор С), производство и разпределение 

на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива (Сектор D) и доставяне на 

води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване (Сектор Е). 

Спрямо данните на НСИ за Сектор Е, както и голяма част от данните за Сектор D, същите 

са конфиденциални и съответно не са включени в икономическия анализ, от където 

индустриалния сектор е разгледан на база данните за преработващата промишленост. 

Промишлеността на община Банско е изцяло фокусирана в мебелното 

производство и електрониката. Мебелното производство е представено от повече на брой 

фирми, които са различни по големина. То е  изключително важно за общината, тъй като 

е традиционен отрасъл и разнообразен от към компании и специализации и се реализира 

на чужди пазари. 

 

Фигура 2.4.7. Динамика на основните икономически 

показатели на предприятията, работещи в сектор 

„Преработваща промишленост“ на територията на 

община Банско за периода 2015-2019 г.51 

Електрониката е 

концентрирана в Завод за 

телефонна апаратура, който е 

най-големият работодател в 

рамките на индустрията. 

Основните икономически 

показатели на предприятията, 

работещи в сектор 

преработваща промишленост, 

както и тяхната динамика в 

референтния период 2015-2019 

г. са представени на фигурата. 
 

 
51 По данни на НСИ. 
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Промишлеността заема второ място в икономическия профил на община Банско 

и основните финансови показатели на сектора са сравнително стабилни в периода 2015 

– 2019 г. по отношение на произведена продукция, приходи от продажби и приходи от 

дейността. 

Заетостта в сектора като дял от общата заетост, осигурена в периода 2015 – 2019 

г. намалява от 17,1% до 14,5%, като броят на заетите в сектора лица след 2017 г. се 

повишава от 704 на 715 през 2019 г. Произведената продукция от сектора през 2019 г. е 

над 15% от цялата произведена продукция от нефинансовите предприятия в община 

Банско, приходите от дейността са 12,2% за 2019 г., а нетните приходи от продажби – 

11,9%.  

Промишлеността е важен приоритет за общината, тъй като създава целогодишна 

заетост и е алтернатива на пълната зависимост от туризма. Възможностите за развитие и 

подобряване състоянието на сектора съгласно предвиденото в Стратегията за 

ефективно местно развитие чрез активизиране на съществуващите териториални 

ресурси в партньорство с местната общност, граждански структури и бизнес (2021 – 

2027 г.) на Община Банско,  включват:  

- Създаване на подходящи условия за привличане на външни инвеститори в 

местната промишленост;  

- Подобряване на връзката между местния бизнес и професионалните училища, в 

т.ч. инвестиции в материалната база на училищата, развитие на форми на дуално 

образование, партньорство при обучението на преподаватели и др.;  

- Осъществяване на връзка между мебелната промишленост в общината и туризма. 

 

За преработващата промишленост, конкретно, спрямо предприятията за 

производство на храни от животински произход, на територията на общината не са 

регистрирани такива52. Същевременно, в общината функционират 14 предприятия, 

произвеждащи храни от неживотински произход53, в т.ч.:  

- 3 предприятия за производство на тестени закуски, теста, хляб и хлебни изделия, 

от които: 2 в гр. Банско и 1 в гр. Добринище;  

- 2 предприятия за производство на пресни/замразени/изсушени зеленчуци /вкл. 

гъби/ - и двете в гр. Банско; 

- 6 предприятия за производство на малотрайни сладкарски изделия - пасти, торти, 

сиропирани сладкиши, сладолед и трайни сладкарски изделия - бисквити, вафли, 

гофрети, кексове и готови за консумация кулинарни изделия – всичките в гр. 

Банско; 

- 3 предприятия за производство на  маслодайни семена – термично обработени, 

боза, нектари, плодови сокове, чай, вина, пиво, високоалкохолни напитки, оцет, 

зеленчукови сокове, безалкохолни напитки и др. – всичките в гр. Банско; 

 

Обобщено, вторичния индустриален сектор в местната икономика на община 

Банско доминантно е представен от икономическите дейности, обхванати от отрасъл 

 
52 По данни на Регистър – храни от животински продукти към м. 12.2021 г., поддържан от БАБХ. 
53 По данни на Регистър – храни от животински продукти към м. 12.2021 г., Списък на предприятията за 

производство и обектите за търговия на едро с храни от неживотински произход, поддържан от БАБХ. 
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преработваща промишленост, в частност, фокусирана в мебелното производство и 

електрониката, чието продължаващо и последващо развитие е от ключово значение за 

развитието на територията в периода 2021-2027 г. Преработващата промишленост на 

местно ниво е добре представена и от хранително-вкусовата промишленост в лицето на 

функциониращите на територията предприятия, произвеждащи храни от неживотински 

произход. Отчитайки идентифицираното по-горе за първичния аграрен сектор, 

общинската икономика има потенциал да се развива и в областта на производството на 

храни от животински произход, каквито предприятия към края на 2021 г. не са 

регистрирани на територията й. Оттук, в подкрепа на идентифицираните спрямо 

аграрния сектор 2 линии за развитие на общината, а именно: по линия на изграждането 

на вериги на добавената стойност, като и по линия на скъсяване на веригите на 

доставки, и тук при разглеждането на индустриалния сектор, изведените зависимости и 

възможности за развитие са валидни и приложими с оглед постигане на икономическа 

симбиоза между секторите, вкл. с третичния обслужващ сектор, както и с оглед 

засилване на мултиплициращия и/или репликиращ ефект от съответните вериги върху 

желаното развитие на територията в периода 2021-2027 г. 

 

2.4.3. Третичен обслужващ сектор  

(Сектори F, G, H, I, J, К, L, M, N, P, Q, R и S съгласно КИД-2008, в т.ч. строителство 

(Сектор F), търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (Сектор G), транспорт, 

складиране и площи (Сектор H), хотелиерство и ресторантьорство (Сектор I), 

създаване и разпространение на информационни и творчески продукти; 

далекосъобщения (Сектор J), финансови и застрахователни дейности (Сектор К), 

операции с недвижими имоти (Сектор L), професионални дейности и научни 

изследвания (Сектор М), административни и спомагателни дейности (Сектор N), 

образование (Сектор Р), хуманно здравеопазване и социална работа (Сектор Q), 

култура, спорт и развлечения (Сектор R) и други дейности (Сектор S). 

 

Третичният обслужващ сектор в икономиката на община Банско по показателя 

добавена стойност по факторни разходи на нефинансовите предприятия заема 

доминиращ дял от 83,5%; по показателя паричен еквивалент на произведената продукция 

– заема 82,92% от произведената продукция от общинската икономика, а по брой на 

предприятията – 91,49% от общия брой на нефинансовите предприятия, функциониращи 

на територията на общината. 

Третичният обслужващ сектор, спрямо класификацията и групирането на 

икономическите дейности по методологията на НСИ, приложена в КИД-2008, обхваща 

отраслите търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (Сектор G), транспорт, 

складиране и площи (Сектор H), хотелиерство и ресторантьорство (Сектор I), създаване 

и разпространение на информационни и творчески продукти; далекосъобщения (Сектор 

J), финансови и застрахователни дейности (Сектор К), операции с недвижими имоти 

(Сектор L), професионални дейности и научни изследвания (Сектор М), 

административни и спомагателни дейности (Сектор N), образование (Сектор Р), хуманно 

здравеопазване и социална работа (Сектор Q), култура, спорт и развлечения (Сектор R) 
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и други дейности (Сектор S). В община Банско, по данни на НСИ, няма предприятия, 

осъществяващи финансови и застрахователни дейности.  

 

Фигура 2.4.8. Структура на третичния обслужващ 

сектор на община Банско по добавена стойност по 

факторни разходи на нефинансовите предприятия, за 

2019 г54 

Оттук, вземайки предвид 

доминантната роля на сектора 

на услугите в местната 

икономика, спрямо 2019 г. 

същия е разгледан обстойно по 

съставните му икономически 

отрасли от гл.т. на три 

показателя, а именно: по 

добавена стойност по 

факторни разходи на 

нефинансовите предприятия; 

по паричен еквивалент на 

произведената продукция, 

както и по брой на 

предприятията, 

функциониращи в съответните 

отрасли, представено в 

следните фигури: 

На база горе-представеното в 

настоящия икономически 

анализ може да се обобщи, че 

икономиката на община 

Банско подчертано 

доминиращо е представена от 

третичния обслужващ сектор, 

в който дейностите, свързани с 

туристическия отрасъл – тези 

по хотелиерство и 

ресторантьорство, 

предоставяне на услуги в 

областта на културата, спорта 

и развлеченията, както и 

креативните индустрии са от 

ключово значение за 

развитието на територията. 

 
 

Фигура 2.4.9. Структура на третичния обслужващ 

сектор на община Банско по паричен еквивалент на 

произведена продукция на нефинансовите 

предприятия, за 2019 г55 

 
 

 
54 По данни на НСИ, собствени изчисления. 
55 По данни на НСИ, собствени изчисления. 
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По показателя добавена стойност по факторни разходи на нефинансовите 

предприятия, туризмът в лицето на дейностите по хотелиерство и ресторантьорство (с 

дял близо 38%), като и дейностите в областта на културата, спорта и развлеченията (с 

дял над 27%) заема най-голям относителен дял в структурата на третичния обслужващ 

сектор в икономиката на община Банско, а именно: дял от над 65%. На следващо място 

по показателя са дейностите по търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети с дял 

от близо 14% в местната икономика. 

По показателя паричен еквивалент на произведената продукция, отново 

туризмът в лицето на дейностите по хотелиерство и ресторантьорство (с дял близо 55%), 

като и дейностите в областта на културата, спорта и развлеченията (с дял над 35%) заема 

най-голям относителен дял в структурата на третичния обслужващ сектор в икономиката 

на община Банско, а именно: дял от над 90%.  

На следващо място по показателя отново са дейностите по търговия и ремонт на 

автомобили и мотоциклети с дял от над 17% в местната икономика. 

 

Фигура 2.4.10. Структура на третичния обслужващ 

сектор на община Банско по брой на предприятията 

през 2019 г.56 

По брой на предприятията, 

структурата на третичния 

обслужващ сектор има 

приблизително същия облик, 

но в известна степен по-

балансиран: туризмът заема 

дял от малко над 32%, в т.ч. 

хотелиерство и 

ресторантьорство (с дял над 

27%) и дейностите в областта 

на културата, спорта и 

развлеченията (с дял над 5%), 

следван от търговията и 

ремонта на автомобили и 

мотоциклети с дял от над 30% 

в местната икономика, и 

операциите с недвижими 

имоти – с дял от над 12%.   

 

Секторът на услугите, разгледан в контекста на пазара на труда и 

средногодишния брой на наетите лица за 2019 г. по отделните икономически дейности, 

включени в него, са представени на фигурата по-долу. 

В отраслите от сектора на услугите, най-много лица през 2019 г. са заети в 

предоставянето на услуги в областта на хотелиерството и ресторантьорството (2312 

лица), на следващо място – заети в търговията и ремонта на автомобили и мотоциклети 

(777 лица) и заети в култура, спорт и развлечения (604 лица). 

 
56 По данни на НСИ, собствени изчисления. 
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По брой на заети лица, интересна положителна тенденция се откроява чрез 

идентифицирано нарастване на броя на заетите лица в два от ключовите отрасли спрямо 

релевантните национални стратегически документи за периода 2021-2027 г., 

включително регионалната приоритизация съгласно НСМСП 2021-2027 г., а именно: 

професионални дейности и научни изследвания, където с 23 лица или с малко над 45% 

повече са ангажирани през 2019 г. спрямо 2015 г. и създаване и разпространение на 

информация и творчески продукти, където с 9 лица или с малко над 32% повече са 

ангажирани през 2019 г. спрямо 2015 г. 

 

Фигура 2.4.11. Структура на третичния обслужващ 

сектор в община Банско по средногодишен брой на 

наетите лица, за 2019 г.57 

Определено положителна 

тенденция спрямо местното 

развитие на креативните 

индустрии и ИКТ отрасъла се 

наблюдава и по другите 

разглеждани показатели, а 

именно: спрямо добавената 

стойност по факторни разходи, 

показателя се е повишил с над 

101% за 2019 г. спрямо 2014 г., 

достигайки до стойности от 

2254 хил.лв.; произведената 

продукция от дейностите по 

създаване и разпространение 

на информация и творчески 

продукти също бележи ръст с   

над 91% за 2019 г. спрямо 2015 г., достигайки до стойности от 2001 хил.лв.; броя на 

предприятията, работещи в отраслите нараства също с над 91% за референтния период, 

достигайки до 19 предприятия, функциониращи на територията на община Банско през 

2019 г., и не на последно място, производителността на труда в креативните индустрии 

и ИКТ отрасъла бележи ръст от близо 45% за 2019 г. спрямо 2015 г., достигайки до над 

54 хил. лв. средногодишно произведена продукция на 1 зает. Оттук, идентифициран е 

съществен потенциал за местно развитие с фокус върху развитието, както на 

креативните индустрии, така и на ИКТ отрасъла, включително по линия на 

дигиталното номадство и утвърждаване на общината като дестинация за привличане 

и задържане на дигитални номади. 

Спрямо отрасъл търговия, в общината функционира 1 предприятие (в гр. Банско), 

осъществяващо търговия на едро с пластмасови изделия58. Спрямо мащаба на 

предприятията, опериращи в различните отрасли в обхвата на третичния сектор, по 

показателя „средногодишен брой на заетите в едно предприятие“, през 2019 г. на 

първо място са предприятията (организациите), функциониращи в областта на културата, 

спорта и развлеченията, където средно по 9 души са заети в 1 предприятие, на второ 

 
57 По данни на НСИ, собствени изчисления. 
58 По данни на Регистър – храни от животински продукти към м. 12.2021 г., Списък на предприятията за 

производство и обектите за търговия на едро с храни от неживотински произход, поддържан от БАБХ. 
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място – предприятията от хотелиерството и ресторантьорството, където средно близо по 

7 лица са заети в 1 предприятие, и на трето място – предприятията, предоставящи 

транспортно-логистични услуги, където средно по 3 лица са заети в 1 предприятие. Във 

всеки от останалите отрасли, в т.ч. строителство, търговия и ремонт на автомобили и 

мотоциклети, креативни индустрии и ИКТ отрасъла, както и административни и 

спомагателни дейности, средно по 2 лица са заети в 1 предприятие, от където, от една 

страна, не се реализират икономии от мащаба, от друга страна, е показателно за 

идентифицирането на местно развитие на предприемачеството и фамилния бизнес, и 

двете – неоползотворени възможности за генериране на съществен принос за местно 

икономическо развитие по линия на местното хоризонтално и/или вертикално 

междуотраслово или вътрешноотраслово коопериране между отделните 

предприятия (организации) за реализиране на икономии от мащаба и/или за 

тематична клъстеризация. Идентифицираното е в допълнение и неминуема 

корелация с горе-идентифицирания потенциал за местно развитие по двете линии, а 

именно: както по линия на изграждането на вериги на добавената стойност, така и по 

линия на скъсяване на веригите на доставки. 

 

Развитие на туризма 

 

Спрямо развитието на туризма, което е в тясна корелация с развитието на 

хотелиерството и ресторантьорството, на дейностите в областта на културата, спорта и 

развлеченията, както и със свързаните с тях креативни индустрии, в оперативния планов 

документ на Министерство на туризма „Годишна програма за националната 

туристическа реклама за 2020 г.“ (изработен към м. юли, 2019 г.) е заложена мисия с 

оптимистично съдържание, което би следвало да се преследва и година по-късно, 

независимо от неочакваната криза, блокирала почти напълно сектора, а именно: 

„Утвърждаване на България като целогодишна туристическа дестинация с добре 

разпознаваем висококачествен продукт и преодоляване на сезонността. 

Изграждане на дългосрочен имидж на България като модерна, сигурна и богата на 

възможности европейска дестинация, увеличаване броя на туристическите 

посещения на български и чуждестранни туристи, както и приноса на туризма към 

БВП на страната.“ 

Статистическата информация за наблюдение на туристическия сектор у нас се 

свежда до набор от ежегодно наблюдавани количествени показатели, включващ 

туристическата суперструктура и нейния капацитет, реализираните нощувки и 

приходите от тях. Базовите показатели позволяват пресмятане и на редица производни 

величини, носещи и качествени характеристики (използваемост на настанителната база, 

продължителност на престоя, дял на чуждестранните туристи и много други). Така на 

настоящия етап анализът се ограничава само до набора от показатели на текущата 

национална статистика. Следва да се отбележи, че местата за настаняване с по-малко от 

10 легла не са обект на статистическо наблюдение от НСИ, което ограничава 

получаването на по-пълна картина за развитието на туризма на дадена територия.  

Същевременно, Министерството на туризма поддържа три публични регистъра за 

туристическите ресурси и туристическата суперструктура на България – Национален 



68 

 

туристически регистър (местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения, 

туроператори и туристически агенти, туристически сдружения, организации за 

управление на туристически райони, туристически информационни центрове, 

балнеолечебни, СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове), Регистър на 

туристическите атракции и Регистър на туристическите фестивали и събития, 

информацията и данните от които, за целите на анализа, също са взети предвид и 

обследвани. 

Община Банско, съгласно Националната концепция за туристическо райониране59 

заедно с още 22 общини60 попада в обхвата на Район Рила-Пирин, който по основна 

специализация е определен за развитие на планински (всички видове – ски, пешеходен, 

рекреативен) и религиозен туризъм, а по разширена специализация – и за приключенски 

и екотуризъм, балнеотуризъм, SPA&Wellness, културно-исторически и фестивален 

туризъм, и винен туризъм. Посочените основна и разширена специализации на Район 

Рила-Пирин не са официално регламентирани и не ограничават желанието на 

съответните общини, попадащи в района да развиват туризма в една или друга посока. 

Спрямо планинския туризъм, общата дължина на ски пистите в България (210 км) 

е сравнително малка, особено съпоставена с тази на Алпийските страни. Дължината на 

пистите в основните курорти е: Боровец – 58 км, Банско – 50 км, Пампорово – 37 км, 

Витоша – 19 км. 

През летния сезон Пирин планина предлага разнообразни възможности за 

туризъм и отдих. Налични са възможности и условия за разработване на туристически 

маршрути, продукти и програми за пешеходен, вело и конен туризъм, делта и 

парапланеризъм, парашутизъм, водни спортове, скално катерене, лов и риболов, 

спелеоложки туризъм, състезания по ориентиране, скаутски лагери и други. 

Спрямо условията и възможностите за развитие на балнеотуризъм и 

SPA&Wellness, в гр. Добринище и в радиус от 1 км. от него се намират всичките 

минерални извори на територията на общината. Средната надморска височина, на която 

са разположени изворите е 850 метра, а общият им дебит е около 18 л/сек. Минералните 

води на Добринище са хипотермални и с температура от 38,4 до 40,3 градуса по Целзий. 

В тази връзка, за община Банско е идентифицирана съществена възможност за местно 

икономическо развитие чрез създаване и устойчиво развитие на интегриран между 

регионален туристически продукт по линия на балнеотуризма и SPA&Wellness, чрез 

реализиране на интегрирани териториални инвестиции, за което са налице редица 

предпоставки и условия за съвместни партньорства със съседните общини Разлог, 

Сандански (от ЮЗР) и Велинград (от ЮЦР), които са се развили и са утвърдени 

дестинации в този вид туризъм, базиран на лечебните свойства и характеристиките на 

минералната вода. В подкрепа на този потенциал са и предвидените интервенции и 

 
59 Концепция за туристическо райониране на България, утвърдена от министърът на туризма на основание 

чл. 16, ал. 1 от Закона за туризма (ЗТ), със Заповед №Т-РД-16-103/11.03.2015 г.  
60 Район Рила-Пирин обхваща: Област Благоевград – общини Благоевград, Банско, Белица, Гоце Делчев, 

Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда (14 

общини); Област Кюстендил – общини Бобошево, Дупница, Кочериново, Рила, Сапарева баня. (5 общини); 

Област Пазарджик – община Белово (1 община) и София област – общини Самоков, Долна баня, Костенец 

(3 общини). 
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инвестиции съгласно Интегрираната териториална стратегия за развитие на 

Югозападен регион, а именно: 

- Отварянето на ГКПП „Илинден“, което дава шансове на направлението, по което 

основни градове са Разлог, Банско, Добринище и Гоце Делчев, в т.ч. второкласен 

път ІІ-19 – оп Симитли-Градево- оп Разлог-Банско-Добринище-Гоце Делчев-

граница Гърция – важна пътна връзка на района и страната с Република Гърция 

през ГКПП „Илинден/Ексохи”; 

- Предвидената за повишаване на пропускателната способност и подобряване на 

транспортната достъпност в планинските райони модернизация на пътищата по 

направлението Гоце Делчев – Банско - Симитли, както и по направлението 

Банско – Якоруда - Велинград. Като тези два проекта могат да влязат в 

програмния период 2021-2027 г. и по този начин Банско, Велинград, Батак и 

Западните Родопи ще станат курорти с международно значение и достъпност; 

- Предвидената мярка за съчетаване на отделни видове туризъм в интегрирани 

пакети, напр. зимния туризъм в Банско с културно-познавателна обиколка в 

района или гурме туризъм. 

В допълнение, природните дадености на община Банско са благоприятни за 

развитието на различни видове туризъм. Климатът и планинските склонове са фактори, 

които позволяват развитието както на зимните спортове, така и на планинския туризъм 

и еко туризма, като водещ е зимният ски туризъм. Днес Банско е известен зимен курорт, 

като ресурсите за практикуване на различни видове туризъм са големи.  

 

Фигура 2.4.12. Дял на показателите в областта на 

туризма за община Банско в общата им стойност за 

област Благоевград, 2019 г.61 

Банско заема основен дял в 

туристическия сектор на 

Област Благоевград с трайна 

тенденция към увеличение и 

значителен принос към сектор 

туризъм в Югозападния район 

и Югозападна и Южна 

централна България. 
 

 

Видно от горната фигура туристическият сектор на община Банско има основен 

принос сред всички 14 общини в област Благоевград със своя дял от над 50% в броя 

реализирани нощувки за областта, над 45% от пренощувалите лица и над 55% от 

приходите от нощувки. Почти идентичен е делът му и през всяка от годините в периода 

2015 – 2019 г. по всички показатели. През същия период, приходите от нощувки в 

община Банско са между 13-14% от приходите за нощувки за Югозападния район и 

между 9 - 10% за Югозападна и Южна централна България. 

За да се изведат основните тенденции в развитието на туризма и да се 

идентифицират тесните места, чието преодоляване следва да е предмет на местната 

политика за устойчиво развитие както на отрасъла, така и на общината като цяло, 

 
61 По данни на НСИ, собствени изчисления. 
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предвид туристическия й профил, в следващата таблица са представени основните 

показатели, поддържани от НСИ в областта на туризма. 

 

Таблица 2.4.1. Основни показатели в туристическия отрасъл за периода 2015–2019г.62 

 

Места за 

настаняване 

- бр. 

Легла - 

бр. 

Легла-

денонощия 

- бр. 

Стаи - 

бр. 

Реализирани 

нощувки - 

бр. 

Пренощували 

лица - бр. 

Приходи от 

нощувки - 

лв. 

2015 134 11228 2481861 4652 640733 235083 28848884 

2016 125 10322 2366974 4344 703233 248848 33171260 

изменение -9,00 -906,00 -114887,00 -308,00 62500,00 13765,00 4322376,00 

% -6,7% -8,1% -4,6% -6,6% 9,8% 5,9% 15,0% 

2017 110 9839 2292840 4220 688489 255604 33779530 

изменение -24,00 -1389,00 -189021,00 -432,00 47756,00 20521,00 4930646,00 

% -19,2% -13,5% -8,0% -9,9% 6,8% 8,2% 14,9% 

2018 103 9623 2357172 4212 764654 267692 39691292 

изменение -7,00 -216,00 64332,00 -8,00 76165,00 12088,00 5911762,00 

% -6,4% -2,2% 2,8% -0,2% 11,1% 4,7% 17,5% 

2019 100 9682 2459990 4277 725941 271847 41807085 

изменение -3,00 59,00 102818,00 65,00 -38713,00 4155,00 2115793,00 

% -2,9% 0,6% 4,4% 1,5% ⇓ -5,1% ⇑   1,6% ⇑   5,3% 

общо за 

2015 - 2019 
-34 -1546 -21871 -375 85208 36764 12958201 

% -25% -14% -1% -8% ⇑   13% ⇑   16% ⇑   45% 

 

През последната година на изследвания период реализираните нощувки 

намаляват с малко над 5%, докато броят на пренощувалите лица леко се увеличава. 

Допълнително, в отрасъла се наблюдава спад на показателите в периода след 2019 г. 

поради световната пандемия от COVID-19, което съответно спира развитието на туризма, 

вкл. и темпът на нарастване на приходите от нощувки. 

Тъй като НСИ не поддържа данни само за категоризирани места за настаняване с 

10 и повече легла, допълнително са изследвани данни от Община Банско за 

реализираните нощувки по данни, поддържани от общината: 

 

Фигура 2.4.13. Динамика на реализираните нощувки в 

Община Банско за периода 2014-2020 г.63 

Реализираните нощувки до 

2019 г. са с постоянен темп на 

нарастване, преминавайки 1 

млн. в годината белязана от 

началото на световната 

пандемия COVID-19 – 2019 г., 

когато реализираните нощувки 

намаляват до брой малко по-

висок този през 2016 г. 

 

 
62 По данни на НСИ. 
63 По данни на Общинска администрация Банско. 
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През последните години в община Банско се полагат значителни усилия за 

развитие на Банско като целогодишен курорт, но все още даденостите, с които разполага, 

остават недостатъчно оползотворени и туристическият продукт не е разнообразен и 

завършен.  

Зимният туризъм в община Банско е добре развит на национално и наднационално 

ниво.  

 

Фигура 2.4.14. Посещения на основни туристически 

обекти в град Банско и приблизителният брой 

посещения на по-значими фестивали/ събития от 

културния календар за периода 2014-2020 г.64 

Анализите на Министерство на 

туризма за зимен сезон 2016/ 

2017 г. и 2018/ 2019 г. поставят 

Банско на първо място по 

показатели сред зимните ни 

ски курорти, в т.ч. и с най-

значителен интерес от чужди 

туристи. Постигнатата средна 

запълняемост на легловата 

база на Банско през периода 

януари – февруари 2017 г. 

надхвърля 55%, като средният 

престой на чужденците е 4 

нощувки, т.е. около 5 дена.  

 
Основната част от пренощувалите, над 79 хил. туристи, са чужденци. 

Създадената на територията на общината голяма хотелска база е използвана 

предимно през зимния сезон. Поради тази причина и трудовата заетост е сезонна, 

неравномерна и поставя в затруднено положение голяма част от трудоспособното 

население в града. Анализът на посещенията на основни туристически обекти в община 

Банско и приблизителният брой посещения на по-значимите фестивали/събития от 

културния календар на общината показват потенциал за развитието на различни видове 

туризъм като: фестивален/ събитиен, спортен, културно – исторически, еко и 

високопланински туризъм и др., които да направят Банско привлекателна дестинация и 

извън зимния туристически сезон.  

Нарастването на интересът към Банско като дестинация за културен и фестивален 

туризъм се дължи на ефективната маркетингова и рекламна политика през последните 

години, в т.ч. активният интернет маркетинг, телевизионна реклама и др., както и 

наличната хотелска база, чиито капацитет и условия, отговарят на различните 

потребности на туристите. 

  

 
64 По данни на Общинска администрация Банско. 
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2.5. Конкурентоспособност. Структура на икономиката на община 

Банско по категория на предприятията 

 

Основната част – близо 93% от предприятията във всяка от годините в периода 

2015 - 2019 г. са микропредприятия (с до 9 заети). През 2019 г. техния брой е 1232, при 

общ брой на всички предприятия 1326. В периода 2015–2017г. се наблюдава постоянен 

ръст на броя предприятия в общината, като през следващите две години броят им започва 

да намалява.  

Фигура 2.5.1. Динамика в броя на нефинансовите 

предприятия по групи според броя на заетите в тях за 

периода 2015-2019 г.65 

Сред по-големите 

нефинансови предприятия са 

представители на 

хотелиерството и 

ресторантьорството, спорта и 

развлеченията, мебелното 

производство и електронната 

апаратура. Профилът на 

секторите, в които работят 

големите предприятия, остава   
непроменен през целия изследван период. Броят на малките предприятията (10-49 заети) 

се запазва сравнително постоянен в периода 2016 – 2019 г., като в края на изследвания 

период те са общо 80. Общият брой на средните и големи предприятия (над 50 заети) 

също се запазва за периода, те са водещи по произведена продукция през целия период с 

48% от общата стойност на показателя за общината през 2015 г., 41 % през 2019 г., с 

изключение на 2016 г., когато произведената продукция от микропредприятията 

превишава тази на големите. 

Спрямо наетите лица в различните категории предприятия динамиката им за 

референтния период има следния вид: 

 

Фигура 2.5.2. Динамика в броя на заетите лица по 

категории предприятия в община Банско, за периода 

2016 г. – 2019 г.66 

Оттук, през целия обследван 

период най-много лица са 

заети в микро предприятията, 

като броя на заетите лица в 

тази категория предприятия 

през 2019 г. спрямо 2016 г. се 

е увеличил със 145 лица или с 

над 17%, докато броя на 

заетите в малките 

предприятия за същия период 

е намалял с 21 лица или с 

малко над 1%.   

 

 
65 По данни на НСИ 
66 По данни на НСИ. Собствени изчисления. 
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Най-голямо е увеличението в броя на заетите в средните и големи предприятия, 

където за 2019 г. спрямо 2016 г. стойността им е нараснала с 414 лица или с над 32%.По 

отношение на паричния еквивалент на произведената продукция от различните 

категории предприятия, през 2019 г. най-голям принос в показателя имат средните и 

големи предприятията, реализиращи над 41% от общата произведена продукция от 

предприятията в община Банско. На следващо място са микро предприятията с дял от 

над 31% и малките предприятия с над 27% от общата произведена продукция за 2019 г. 

Относително същото е ранкирането по този показател на различните категории 

предприятия и през предходните години от изследвания период. По отношение на 

прираста на произведената продукция, най-голямо нарастване се наблюдава в средните 

и големи предприятия, където показателя се е увеличил с 30 399 хил. лв. за 2019 г. спрямо 

2016 г. или с близо 44%, на следващо място, в микропредприятията, където показателя 

се е увеличил с 14 452 хил. лв. или с близо 24%, и на последно място, в малките 

предприятия, където произведената продукция е нараснала с 5 378 хил. лв. за 2019 г. 

спрямо 2016 г. или със скромните близо 9%. 

По отношение на нетните приходи от продажби, реализирани от различните 

категории предприятия, ситуацията е различна. През 2019 г. най-голям принос в тях имат 

микро предприятията, генериращи близо 38% от общите нетни приходи от продажби на 

предприятията в община Банско. На следващо място са средните и големи предприятия 

с дял от близо 32% и малките предприятия с над 30% дял от общите нетни приходи от 

продажби. Относително същото е ранкирането по този показател на различните 

категории предприятия и през предходните години от изследвания период. По 

отношение на прираста на нетните приходи от продажби, най-голямо нарастване се 

наблюдава в средните и големи предприятия, където показателя се е увеличил с 30 806 

хил. лв. за 2019 г. спрямо 2016 г. или с малко над 43%, на следващо място, в малките 

предприятия, където показателя се е увеличил с 24 109 хил. лв. или с близо 33%, и на 

последно място, в микропредприятията, където нетните приходи от продажби са 

нараснали с 18 598 хил. лв. за 2019 г. спрямо 2016 г. или с близо 18%. 

Обобщено, в община Банско са поставени добри и устойчиви основи на 

предприемачеството и фамилния бизнес в лицето на микропредприятията и потенциала 

им за развитие и прерастване в малки предприятия. В тези две категории предприятия 

(микро и малки) се наблюдават съществени положителни тенденции на нарастване на 

броя им за 2019 г. спрямо 2016 г. (общо със 65 бр.), от където и на нарастване на броя на 

заетите лица в тях (общо със 124 лица), както и генерираните от тях нетни приходи от 

продажби (общо с 42 707 хил. лв.) и произведена продукция (общо с 19 830 хил. лв.). В 

допълнение, имайки предвид, че МСП са гръбнакът на дадена местна предприемаческа 

екосистема, идентифицираната тенденция следва да бъде разглеждана като възможност 

за повишаване на конкурентоспособността на местната икономика. 
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2.6. Търговски дружества с общинско участие и общински предприятия 

 

Към края на 2021 г. Община Банско няма създадени общински предприятия. 

Същевременно общината има капиталово участие в 16 търговски дружества67. 

 

Фигура 2.6.1. Дялово разпределение на общия размер 

на общинското участие в капитала на търговски 

дружества (по съдебно решение), представено по 

икономически сектори 

На база годишните финансови 

отчети за последните две 

приключени години – 2019 г. и 

2020 г. на съответните 

търговски дружества, в които 

община Банско има 

капиталово участие са 

изчислени някои основни 

микроикономически 

коефициенти, определящи 

икономическата и финансова 

стабилност на съответното 

дружество с оглед 

индикативно идентифициране 

на потенциала му за развитие 

и пазарна експанзия в   
съответната заемана пазарна ниша през периода 2021-2027 г. на чиято основа и 

идентифициране на потенциалните възможности за въздействие върху развитието на 

територията на общината. Разгледаните микроикономически коефициенти на ниво 

дружество са представени в табличен вид в Таблица 2.6.1. 

 

Таблица 2.6.1. Обследвани микроикономически коефициенти, определящи 

икономическата и финансова стабилност на съответното търговско дружество с 

общинско участие в капитал 

Дружество/Коефи

циент 

EBITDA 

(хил. лв.) 

коефициент 

на марж на 

печалба (%) 

коефициент 

на брутната 

добавена 

стойност (%) 

коефициент за 

рентабилност 

на активите 

(%) 

коефициент на 

дългосрочна 

задлъжнялост 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Юлен АД68 
13472,

00 
- 

41,62

% 
- 

58,93

% 
- 10,51% - 

0,0672

96 
- 

БД Спорт Банско 

АД69 
-8,00 0,00 0% 0% 0% 0% 

-

29,81% 
0% 0 0 

 
67 По данни на Общинска администрация Банско, Регистър на търговските дружества с общинско участие 

в капитала, публично достъпен на Интернет страницата на общината и Търговския регистър и регистъра 

на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ). 
68 По данни от предварителен, неокончателен ГФО за 2019 г.; за 2020 г. липсва информация) 
69 през 2020 г. дружеството не е осъществявало дейност 



75 

 

Дружество/Коефи

циент 

EBITDA 

(хил. лв.) 

коефициент 

на марж на 

печалба (%) 

коефициент 

на брутната 

добавена 

стойност (%) 

коефициент за 

рентабилност 

на активите 

(%) 

коефициент на 

дългосрочна 

задлъжнялост 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Спортен център 

Жирардели спорт‐

Банско АД70 

0,00 - 0% - 0% - -0,17% - 
0,0175

82 
- 

Спорт Добринище 

ООД71 
- - - - - - - - - - 

Спортно 

развлекателен 

комплекс Банско 

АД72 

- - - - - - - - - - 

ПФК Банско АД  73 - 0,00 - 0% - 0% - 0% - 0 

Футболен клуб 

Банско ООД 
1,00 0,00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 

Спортен център 

Банско АД74 
-110,00 - 

-

64,90% 
- 

-

33,11% 
- -22,67% - 

5,08018

9 
- 

Добринище БГ АД75 - - - - - - - - - - 

Среднопретеглена 

стойност на 

коефициента, 

общо в Спортни и 

други дейности, 

свързани с 

развлечения и 

отдих * 

2 

671,00 
0,00 -0,05% 0% 5,16% 0% -8,43% 0% 1,03 0 

МБАЛ Благоевград 

АД 
878,00 919,00 -2,19% 

-

32,07% 
69,16% 93,27% 0,08% 0,13% 0 0 

Медицински център 

Банско ООД76 
- - - - - - - - - - 

Среднопретеглена 

стойност на 

коефициента, 

общо в Хуманно 

здравеопазване * 

878,00 919,00 -2,19% 
-

32,07% 
69,16% 93,27% 0,08% 0,13% 0 0 

Оксал Банско АД77 - - - - - - - - - - 

Среднопретеглена 

стойност на 

коефициента, 

общо в Събиране и 

обезвреждане на 

отпадъци; 

- - - - - - - - - - 

 
70 по данни от предварителен, неокончателен ГФО за 2019 г.; за 2020 г. липсва информация 
71 липсва информация 
72 в процес на ликвидация 
73 за 2019 г. липсва информация; през 2020 г. дружеството не е осъществявало дейност 
74 по данни от предварителен, неокончателен ГФО за 2019 г.; за 2020 г. липсва информация 
75 липсва информация 
76 липсва информация - в процес на закриване 
77 липсва информация 
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Дружество/Коефи

циент 

EBITDA 

(хил. лв.) 

коефициент 

на марж на 

печалба (%) 

коефициент 

на брутната 

добавена 

стойност (%) 

коефициент за 

рентабилност 

на активите 

(%) 

коефициент на 

дългосрочна 

задлъжнялост 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

рециклиране на 

материали * 

Общински 

паркинги Банско 

ЕООД 

4,00 12,00 3,47% 16,25% 86,81% 83,75% -60,98% 
-

93,33% 

-

0,53846 

-

0,22222 

Среднопретеглена 

стойност на 

коефициента, 

общо в 

Складиране на 

товари и 

спомагателни 

дейности в 

транспорта 

4,00 12,00 3,47% 16,25% 86,81% 83,75% -60,98% 
-

93,33% 
-0,54 -0,22 

Топлофикация 

Банско АД78 
- - - - - - - - - - 

Топлоснабдяване 

Банско ЕООД 
-177,00 302,00 

-

30,29% 

-

11,35% 
-5,85% 85,06% 

-

147,97

% 

2,40% 
-

0,23404 
2,60465 

Хидроенерджи 

Банско АД79 
0,00 0,00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,00 0,00 

Среднопретеглена 

стойност на 

коефициента, 

общо в 

Производство и 

разпределение на 

електрическа и 

топлинна енергия 

* 

-88,50 151,00 
-

15,15% 
-5,68% -2,93% 42,53% -73,98% 1,20% -0,12 1,30 

*Забележка: Среднопретеглената стойност на съответния коефициент е изчислена на 

база данните на дружествата, за които е налична информация, като не са вземани предвид 

дружествата, за които не е налична информация с оглед оптимално неизкривяване на 

калкулираната величина. 

 

Обобщено представено, на база среднопретеглените стойности на обследваните 

коефициенти, определящи икономическата и финансова стабилност на търговските 

дружества с общинско участие в капитала, от петте икономически сектора, в които 

функционират съответните дружества, по степен на потенциал за развитие и пазарна 

експанзия в съответната заемана пазарна ниша през периода 2021-2027 г., на чиято 

основа са идентифицирани съществени потенциални възможности за въздействие в 

положителна посока върху развитието на територията на община Банско се подреждат: 

 
78 липсва информация 
79 през 2019 г. и 2020 г. дружеството не е осъществявало дейност 
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На първо място, хуманното здравеопазване, чрез дейността на МБАЛ 

Благоевград АД и поддържаните от дружеството финансово-икономически показатели, 

бележещи положителни тенденции на нарастване за последните две разгледани 

приключени финансови години – 2019 г. и 2020 г., в т.ч.: спрямо коефициента EBITDA 

се наблюдава нарастване с 41 000 лв. през 2020 г. спрямо 2019 г., от където 

реализираните от дружеството приходи от оперативна дейност са при сравнително по-

ниски разходи за оперативна дейност, в абсолютни величини. За разглеждания период 

дружеството бележи ръст и на други два индикатора, важни спрямо идентифицирания 

потенциал за развитие и пазарна експанзия, а именно: ръст с над 24% на коефициента на 

брутната добавена стойност и ръст с 0,05% на коефициента за рентабилност на активите, 

без дружеството да генерира дългосрочна задлъжнялост. 

На второ място, производството и разпределение на топлинна енергия, 

основно чрез дейността на Топлоснабдяване Банско ЕООД и поддържаните от 

дружеството стабилни финансово-икономически показатели, бележещи положителни 

тенденции на нарастване за последните две разгледани приключени финансови години – 

2019 г. и 2020 г., в т.ч.: спрямо коефициента EBITDA се наблюдава нарастване с 479 000 

лв. през 2020 г. спрямо 2019 г., от където реализираните от дружеството приходи от 

оперативна дейност са при значително по-висока ефективност на относително същото 

ниво на разходите за оперативна дейност. За разглеждания период дружеството бележи 

ръст и на други два индикатора, важни спрямо идентифицирания потенциал за развитие 

и пазарна експанзия, а именно: ръст с над 90% на коефициента на брутната добавена 

стойност и ръст с над 150% на коефициента за рентабилност на активите, но при ръст с 

над 2,8 на коефициента на дългосрочна задлъжнялост. Неминуемо, отчитайки 

спецификите на този икономически сектор и необходимостта от съществени инвестиции 

в осъществяването на дейностите на дружествата, функциониращи в него, в повечето 

случаи, ръста на коефициента на дългосрочна задлъжнялост е естествено следствие на 

водена активна инвестиционна политика на съответното дружество и предстояща 

пазарна експанзия и развитие. 

На трето място, спортните и други дейности, свързани с развлечения и отдих, 

основно чрез дейността на Юлен АД, където по данни за 2019 г. дружеството има 

стабилни финансово-икономически показатели, които притежават съществен потенциал 

за репликиране, и дори надхвърляне, през периода 2022-2027 г. Данните за 2019 г. са 

релевантни за идентифициране на съществени потенциал и възможности за развитие на 

дружеството, и сектора като цяло на територията на община Банско, при изключване на 

данните за 2020 г. и 2021 г., през които две години икономиката на Република България, 

като част от Европейската и световна икономика, беше негативно засегната от 

пандемичния взрив на COVID-19 и въведените за предотвратяване на разпространението 

му противоепидемиологични мерки, оказали отрицателно въздействие в редица 

икономически сектори. На тази основа, само за 2019 г. коефициента EBITDA на 

дружеството е 13 472 000 лв., коефициента на марж на печалба е над 41%, коефициента 

на брутната добавена стойност е близо 59% и коефициента за рентабилност на активите 

е над 10%, при сравнително нисък коефициент на дългосрочна задлъжнялост от 0,07. 

На четвърто място, спомагателните дейности в транспорта, чрез 

осъществяваната дейност от Общински паркинги Банско ЕООД, изразяваща се в 
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експлоатация на местната инфраструктура на сухопътния транспорт, в частта на 

автомобилните паркинги. В обследвания 2-годишен период (2019 г. и 2020 г.) 

дружеството бележи ръст в 2 от разгледаните 5 микроикономически коефициента, а 

именно: коефициента EBITDA, който нараства с 8 000 лв. през 2020 г. спрямо 2019 г. и 

коефициента на марж на печалба, който нараства с над 12% за същия период. 

Същевременно, развитието на дейностите по експлоатация на общинските паркинги на 

територията на община Банско следва да бъде взето предвид освен в 

микроикономическия аспект и в общия аспект, отчитайки обществената значимост на 

този вид предоставяни публични услуги и съществената им релевантност към развитието 

на територията като съпътстващи услуги на редица сектори, и най-вече подобряване на 

условията за развитие на туризма и подобряване на условията за живот като цяло в гр. 

Банско. 

 

2.7. Концесии 

 

Към месец ноември 2021 г. община Банско има два договора с характер на 

концесия., получава половината от преведената към МОСВ стойност на концесията.  

 

Фигура 2.7.1. Бюджетни постъпления от приходи, 

генерирани по договор, сключен между МС и „Юлен“ 

АД за периода 2016 г. – 2021 г. (до 28.10.2021г.)80 

Първият е държавна концесия 

между Министерски съвет на 

Република България и „Юлен“ 

АД. Като община, на чиято 

територия се намира предмета 

на концесия - община Банско 

Срокът на договора е 30 г. 

считано от датата на 

сключването му, а именно: 

21.12.2001 г., като приходите, 

генерирани от него постъпват в 

бюджета на общината, което в 

абсолютни стойности е 

представено на фигурата.  
 

На база данните, представени в горната фигура, е отчетена положителна 

тенденция на константен прираст на приходите, генерирани по сключения договор 

между МС и „Юлен“ АД за периода 2016 г. – 2021 г., представени в относителни 

величини по следния начин: най-съществен ръст на приходите, с над 121%, е отчетен  за 

2019 г. спрямо 2018 г. По-скромни темпове на нарастване на приходите са реализирани 

през следващите 2 години, поради негативното отражение на пандемичния взрив от 

COVID-19 върху икономиката, и в частност върху туристическия сектор и пътуванията 

в страната и в чужбина, а именно: за 2020 г. е отчетен ръст на приходите с над 2% спрямо 

 
80 По данни на Общинска администрация Банско. 
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2019 г., а за 2021 г., до 28.10.2021г. - преди началото на зимния туристически сезон, са 

отчетени приходи в размер на над 100 000 лв.  

 

Фигура 2.7.2. Абсолютни величини на приходите и 

разходите, генерирани по договор, сключен между 

„ВиК“ ЕООД, за предаване на ВиК активите за 

стопанисване и управление на Асоциацията по ВиК, за 

периода 2016 г. – 2020 г. 

Вторият договор с характер на 

концесия е сключен между 

„ВиК“ ЕООД, за предаване на 

ВиК активите за стопанисване 

и управление на Асоциацията 

по ВиК, а от там на „ВиК“ 

ЕООД гр. Благоевград. 

Съгласно писмо на МФ, всяка 

община има подписана 

инвестиционна програма за 

изграждане, подобряване и 

основни ремонти от страна на 

ВиК оператора, като този 

договор се третира като 

концесия.   
 

По договора не се реализира реален паричен поток между община Банско и „ВиК“ 

ЕООД, а съответните стойности на приходите и разходите се прихващат, от където 

спрямо приходната част на общинския бюджет договорът не е релевантен. 

Същевременно, спрямо обществената значимост, предоставяните на населението 

ВиК услуги и съответно подобряване на качеството им, основно чрез подобряване 

качеството на питейната вода и намаляване на загубите й по трасето за доставка, са от 

съществено значение, както за развитието на територията на общината, така и за 

повишаване качеството на живот в границите й. 

Обобщено, както във финансово-икономически контекст откъм приходна част в 

общинския бюджет, така и в контекста на обществената им значимост спрямо развитието 

на територията на община Банско, и двата горе-визирани договора с характер на 

концесия е идентифицирано, че притежават потенциал и пораждат съответните 

предпоставки и условия за последващо местно развитие в периода на реализация на 

ПИРО 2021-2027 г. 

 

2.8. Индустриални зони и паркове. Регионална специализация и 

регионална клъстеризация 

 

На ниво ЮЗР, конкретно на територията на област Благоевград81 в средносрочен 

план е предвидено изграждането на нови индустриални зони, като е прецизирано, 

изграждането на нова индустриална зона в гр. Благоевград върху 115 дка общински терен 

 
81 Съгласно предвиденото в Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югозападен регион, 

Специфична цел 1.2. Повишаване на инвестиционната активност, вкл. чрез изграждане на нови 

индустриални зони. 
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до главен път Е-79 в сътрудничество между Национална компания „Индустриални зони“ 

(НКИЗ) и община Благоевград. Очаква се местоположението на бъдещата индустриална 

зона да привлече инвестиции от малкия и среден бизнес, включително и на чуждестранни 

компании, като целта е да се съсредоточи в търсенето на високотехнологични 

производства и логистики с висока добавена стойност. Същевременно, както и по-горе в 

настоящия икономически анализ е отбелязано, община Банско не попада в обхвата на 

ФУА на гр. Благоевград, от където, не се очаква изграждането на индустриалните зони 

по линия на НКИЗ да окаже съществено въздействие върху местното икономическо 

развитие на общината. Оттук, възможностите за развитие на територията се състоят 

основно в контекста на регионалната специализация и регионалната 

клъстеризация, в т.ч. развитието по линия на местното хоризонтално и/или 

вертикално междуотраслово или вътрешноотраслово коопериране между отделните 

предприятия (организации) за реализиране на икономии от мащаба и/или за тематична 

клъстеризация, както и идентифицираното в корелация с визирания потенциал за 

местно развитие по двете линии, а именно: както по линия на изграждането на вериги 

на добавената стойност, така и по линия на скъсяване на веригите на доставки. 

Регионалната специализация, релевантна за местното икономическо развитие на 

община Банско в периода 2021-2027 г. е съгласно два релевантни национални 

стратегически документа: Националната стратегия за малките и средните предприятия 

за периода 2021-2027 г. (НСМСП) и проекта на Иновационната стратегия за 

интелигентна специализация за периода 2021 г. – 2027 г. (ИСИС).  

Приоритетни икономически дейности и специализация спрямо регионалната 

приоритизация за територията на област Благоевград, в т.ч. и спрямо община Банско, 

съгласно НСМСП са, както следва: 

− Високотехнологични производства и интензивни на знания услуги: 

икономически дейности с кодове съгласно КИД-2008, попадащи в групи J62 

„Дейности в областта на информационните технологии“; M71 „Архитектурни и 

инженерни дейности; технически изпитвания и анализи“ и J63 „Информационни 

услуги“; 

− Други сектори от преработващата промишленост: икономически дейности с 

кодове съгласно КИД-2008, попадащи в групи C14 „Производство на облекло“, 

C10 „Производство на хранителни продукти“, C15 „Обработка на кожи; 

производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“; 

− Специализация в сектори извън обхвата на НСМСП: икономически дейности 

с кодове съгласно КИД-2008, попадащи в групи I55 „Хотелиерство“, F41 

„Строителство на сгради“ и Q86 „Хуманно здравеопазване“. 

Приоритетни спрямо регионалната приоритизация за територията на област 

Благоевград съгласно проекта на ИСИС са тематични области „Информатика и ИКТ“, 

„Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии“, както и хоризонталната 

тематична област, приоритетна за Република България – „Чисти технологии, кръгова 

и нисковъглеродна икономика“. 
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2.9. Идентифицирани проблеми, неоползотворени ресурси и потенциал 

за развитие 

 

Изводи: 

Обследваните в икономическия анализ показатели извеждат основните 

икономически отрасли, които заемат съществена част в икономическия профил на 

територията на община Банско и имат значителен потенциал за развитие, а именно: 

- Туризъм (икономиката на община Банско има силно изразен туристически 

профил) и допълващите го под-сектори от обслужващата туризма сфера, в т.ч. 

креативни (творчески) и рекреативни индустрии, вкл. хотелиерство и 

ресторантьорство, култура, спорт и развлечения; 

- Преработваща промишленост; 

- Земеделие, което въпреки относително ниския си дял в общинската икономика е 

важен за общината сектор; 

- ИКТ отрасъла, който през последните години бележи устойчив темп на 

нарастване в общинската икономика, и който, най-вече по линия на дигиталното 

номадство има съществен потенциал за принос към местното икономическо 

развитие в периода 2021-2027 г. 

Община Банско спрямо групирането на общините в Република България по 

показателя приходи от дейност на нефинансовите предприятия, направеното от 

Националния център за териториално развитие попада в четвърта група, обхващаща 38 

общини в България с приходи от дейност на нефинансовите предприятия от 200 000 

хил. лв. до 399 999 хил. лв. В това отношение, по стойностите на показателя „приходи от 

дейност на нефинансовите предприятия“ за 2019 г. община Банско е редом със съседната 

община Разлог. 

Територията на общината не попада в никой от функционалните урбанистични 

ареали (ФУА), или територии на влияние на големите градове в Република България, и 

конкретно в ЮЗР, където са определени 2 ФУА: ФУА с център гр. Благоевград и ФУА с 

център гр. София, откъдето произтичат редица, както предимства, така и недостатъци. 

През 2019 г. структура на икономиката на община Банско, според данните за 

добавената стойност по факторни разходи на нефинансовите предприятия, е 

доминиращо представена от дейностите, релевантни към отрасъл туризъм, а именно: над 

31% от общинската икономика е в рамките на дейностите хотелиерство и 

ресторантьорство, близо 23% е в спорт, култура и развлечения и скромния близо 1% е в 

създаване и разпространение на информация и творчески продукти, което на практика 

показва огромното значение на туризма за общината. В разглеждания период 2015-2019 

г. спрямо показателя добавена стойност по факторни разходи на нефинансовите 

предприятия се наблюдава ясно изразена положителна тенденция в развитието на 

основните дейности, представляващи туристическия отрасъл в структурата на 

икономиката на община Банско. Освен развитието на характерните за общината 

хотелиерство и ресторантьорство, както и развитието на спорта, културата и 

развлеченията, съществено е развитието и на дейностите по създаване и разпространение 

на информация и творчески продукти, където съгласно КИД-2008 са включени редица 
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креативни (творчески) индустрии, в т.ч. издателската дейност, производството на филми, 

звукозаписване и издаване на музика, радио- и телевизионна дейност и други, както и 

дейности в областта на информационните технологии и по предоставяне на ИКТ услуги. 

Визираните дейности, съотносими към креативните индустрии и ИКТ отрасъла са 

част от дефинираните като високотехнологични производства и интензивни на 

знания услуги, идентифицирани като приоритетни спрямо регионалната 

приоритизация за територията на област Благоевград съгласно Националната стратегия 

за малките и средните предприятия за периода 2021-2027 г. (НСМСП). 

На територията на община Банско през 2019 г. функционират общо 1326 

предприятия, като техния брой се е повишил с над 7% спрямо 2015 г. През 2019 г. най-

много предприятия (369 бр.) осъществяват дейност в областта на търговията и ремонта 

на автомобили и мотоциклети, следвани от тези, осъществяващи дейности по 

хотелиерство и ресторантьорство (327 бр.) и осъществяващи дейности по операции с 

недвижими имоти (147 бр.). В преработващата промишленост през 2019 г. на 

територията на общината оперират 76 предприятия; в дейности култура, спорт и 

развлечения – 65, а в професионални дейности и научни изследвания – 48 предприятия. 

Едва 19 предприятия на територията на общината осъществяват дейности по създаване 

и разпространение на информация и творчески продукти, но същевременно, спрямо 

показателя добавена стойност по факторни разходи на нефинансовите предприятия 

креативните индустрии бележат съществен ръст в периода 2015-2019 г., от където 

рефлектират върху местното икономическо развитие, както и имат висок потенциал за 

положителен принос към него в периода 2021-2027 г.  

Общия размер на паричния еквивалент на произведената продукция от 

икономиката на община Банско по данни на НСИ през 2019 г. е в размер на 241 239 000 

лв., като същия е нараснал с близо 41% спрямо размера му през 2015 г. По показателя, за 

2019 г. на първо място в общинската икономика се нарежда хотелиерството и 

ресторантьорството с паричен еквивалент на произведена продукция в размер на 

79 257 000 лв., следвани от дейностите култура, спорт и развлечения – с 51 067 000 лв. и 

преработващата промишленост – с 37 568 000 лв. Положителна тенденция е високия 

темп на нарастване на паричния еквивалент на произведена продукция от предприятията, 

осъществяващи икономическа дейност в областта на създаването и разпространението 

на информация и творчески продукти – с над 91% е нараснала продукцията от тези 

предприятия за 2019 г. спрямо 2015 г., както и сравнително високата им ефективност – 

над 105 хил. лв. е продукцията средно на едно предприятие, опериращо в креативните 

индустрии и ИКТ отрасъла. 

По производителност на труда, през 2019 г. се наблюдава сравнително висока 

стойност на показателя на общинската икономика. С най-висока производителност на 

труда са предприятията, осъществяващи дейности в областта на културата, спорта и 

развлеченията - с над 84 хил. лв. годишно произведена продукция средно на 1 зает. На 

второ място са строителните предприятия – с над 80 хил. лв. годишно произведена 

продукция средно на 1 зает, следвани от транспортно-логистичните предприятия – с над 

78 хил. лв. годишно произведена продукция средно на 1 зает. Предприятията, 

осъществяващи селскостопански дейности, предприятията от преработващата 

промишленост, както и предприятията от креативните индустрии и ИКТ отрасъла са 
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също с високи стойности на производителността на труда за 2019 г. от по над 50 хил.лв. 

годишно произведена продукция средно на 1 зает. Обнадеждаваща е тенденцията на 

общинско ниво на постоянно увеличаващата се производителност на труда в аграрния 

отрасъл, което се дължи на въвеждане на съвременни форми на организация и добре 

подбрани сортове и агрохимическа обработка на земята.  

Инвестиционната активност, измерена чрез чуждестранните преки инвестиции 

(ЧПИ), реализирани в община Банско, през 2019 г. е нараснала с 2,74% спрямо тази през 

2015 г., достигайки до нива от 63 993,1 хил. евро. Високите стойности на ЧПИ в 

основната си част се дължат на инвестиции в туризма (дейностите хотелиерство и 

ресторантьорство). Основните инвестиции в община Банско са насочени към 

изграждането на модерни настанителни съоръжения и туристическа инфраструктура, 

което е в основата на бързото развитие на Банско като зимна ски дестинация. 

През 2019 г. най-много лица са заети в хотелиерството и ресторантьорството (2312 

лица), на следващо място в търговията и ремонта на автомобили и мотоциклети, както и 

в преработващата промишленост (по над 700 лица във всеки от двата отрасъла), и в 

областта на културата, спорта и развлеченията (604 лица). Динамиката в броя на заетите 

лица по отделните сектори в периода 2015-2019 г. показва, че най-голям отлив на работна 

сила има в строителния отрасъл, което се дължи главно на намаляване броя на 

строителните предприятия за същия период. Отлив на работна сила се наблюдава и в 

аграрния сектор, където броя на заетите е намалял с над 16% за 2019 г. спрямо 2015 г., 

което се дължи главно на високата трудоемкост, демографските процеси, както и на не 

особено висока привлекателност на сектора откъм работна среда и условия. Обратна е 

тенденцията в професионалните дейности и научни изследвания, където ръста в броя на 

заетите е над 45%, както и в креативните индустрии и ИКТ отрасъла, и в хотелиерството 

и ресторантьорството, където ръста в броя на заетите във всеки от отраслите е по над 

31%. Това е в допълнителна подкрепа на идентифицирания висок потенциал за развитие 

на релевантни отрасли, в съответствие с регионалната приоритизация, както съгласно 

НСМСП, така и съгласно ИСИС. 

За периода 2015-2019 г. средната брутна заплата в община Банско се е 

увеличила с над 38%, достигайки през 2019 г. нива от 9768 лв. при 9810 лв. средна брутна 

заплата за област Благоевград. Оттук, очертана е определено положителна тенденция на 

константен темп на нарастване на нивата на заплащане на работната сила в общината 

през 5-годишния изследван период, при нива, близки до тези на областта, което от своя 

страна е предпоставка за привличане на територията на общината на работна сила за 

нуждите на инвеститорския интерес в посока икономическо развитие и преодоляване на 

демографските проблеми. 

За всеки от трите сектора на икономиката на община Банско, обобщените изводи 

са, както следва: 

За първичния добивен сектор - въпреки несъществения принос на сектора към 

общинската икономика по финансови показатели, земеделието в община Банско е сред 

важните сектори за общината. Животновъдството има водеща роля в отрасъла, отглеждат 

се предимно крави, козе и овце, а основните култури са зеленчуци и трайните насаждения 

като сред зеленчуците водещи са картофите. Зърнени култури, които се отглеждат са 

предимно пшеница и ръж. С най-голям дял сред фуражните култури е люцерната. 
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Индустриалния сектор в местната икономика на община Банско доминантно е 

представен от мебелното производство и електрониката, чието продължаващо и 

последващо развитие е от ключово значение за развитието на територията в периода 

2021-2027 г. Преработващата промишленост на местно ниво е добре представена и от 

хранително-вкусовата промишленост в лицето на функциониращите на територията 

предприятия, произвеждащи храни от неживотински произход. 

Икономиката на община Банско подчертано доминиращо е представена от 

третичния обслужващ сектор, в който дейностите, свързани с туристическия отрасъл 

– тези по хотелиерство и ресторантьорство, предоставяне на услуги в областта на 

културата, спорта и развлеченията, както и креативните индустрии са от ключово 

значение за развитието на територията. 

 

Идентифицирани проблеми: 

Размерът на разходите за придобиване на ДМА, реализирани от нефинансовите 

предприятия, функциониращи на територията на община Банско през 2019 г. е намалял 

с близо 35% спрямо този през 2015 г. Очертаната обща тенденция на намаляване на 

разходите за придобиване на ДМА за 5-годишния период е предпоставка за забавяне 

развитието на местната икономика, както и на нейната технологична и дигитална 

трансформация спрямо опериращите в нея контрагенти и осъществяваните от тях 

бизнес процеси. При недостатъчна инвестиционна активност на местните икономически 

оператори и липса на инвестиции в ДМА, в средносрочен и дългосрочен аспект, 

отчитайки изключителната динамика и бурно развитие на технологиите и пазарите, 

съществува опасност от изоставане на технологичния напредък на местната икономика, 

недостатъчни капацитети за покриване нуждите на развиващите се пазари и/или 

невъзможност за адекватен отговор на все по-дигитализиращата се пазарна среда. 

Отчитайки тенденцията на намаляване на разходите за дълготрайни материални 

активи в селскостопанския отрасъл, повишаващата се производителност на труда в 

същия не е резултат от използването на високо производителна техника и модернизация 

на дейностите в отрасъла (в т.ч. растениевъдство и животновъдство), от където е 

идентифицирана необходимост от целенасочени инвестиции и интервенции в посока 

технологична модернизация и дигитализация на дейностите в отрасъла, както и 

разработването и въвеждането на иновации в тях. 

Тенденцията на намаляване на броя на заетите в аграрния отрасъл, както и 

сравнително ниския ръст на броя на заетите в промишлеността, може да бъдат 

разглеждани като резултат в два контекста: (1)като резултат от свиването на съответните 

пазари, на които функционират местните земеделски стопанства и промишлени 

предприятия, явяващи се работодатели спрямо пазара на труда и/или загуба на 

конкурентоспособност и пазарни позиции, от където, за развитието на същите е 

необходимо диверсифицирането на дейността им и/или разширяване на портфолиото 

произвеждани продукти и/или мерки за повишаване на конкурентоспособността им, за 

да не продължи и в следващите години да се наблюдава и задълбочава негативната 

тенденция на намаляване на броя на заетите в двата сектора и/или (2)като резултат от 

технологичната модернизация на местното селско стопанство и местната промишленост 

и внедряване в обработката на земята и/или отглеждането на животни и/или в 
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производствената дейност на високотехнологично оборудване и автоматизирани 

производствени линии и процеси, естествено водещи до съкращаване на необходимия 

брой персонал за осъществяването на процесите. Вземайки предвид идентифицираната 

тенденция на намаляване на показателя  „разходи за придобиване на ДМА“ за 

референтния период от 2015 г. до 2019 г., конкретно за аграрния сектор, въздействието 

на технологичната модернизация върху сектора по-скоро не се наблюдава в масовия 

случай. 

Стеснен отраслово и професионално трудов сектор. Затруднена трудова 

реализация в селата. Различията в доходите на населението създават условия за социални 

неравенства и социално изключване, като поставят в риск от бедност големи групи от 

населението в община Банско.  

Създадената на територията на общината голяма хотелска база е използвана 

предимно през зимния сезон. Поради тази причина и трудовата заетост е сезонна, 

неравномерна и поставя в затруднено положение голяма част от трудоспособното 

население в града. 

Необходимост от модернизиране и автоматизиране на преобладаваща част от 

местните предприятия с оглед подготовката им и прехода им към цифровизация на 

реалната икономика, включително: за да се запази тенденцията и темповете на 

нарастване на производителността на труда в аграрния сектор и в периода 2021-2027 г. 

следва технологичната модернизация и дигитализация на местните селскостопански 

предприятия да бъдат по-широко застъпени и да ускорят темповете си на навлизане и 

въвеждане на приложими съвременни и иновативни решения в съответния отрасъл и 

икономическа дейност. В т.ч. идентифицирана е необходимост от модернизиране на 

производствените структури в местното селско стопанство - фермерски стопанства и 

преработватели на селскостопанска продукция, както и необходимост от внедряване на 

иновативни решения в земеделската практика и изграждане на подходяща 

инфраструктура, в това число подобряване на съществуващата и/или изграждане на нова 

хидромелиоративна инфраструктура за напояване, отводняване и защита от вредното 

въздействие на водите; модернизация и внедряване на технологии за прецизно 

земеделие; внедряване на цифрови технологии в растениевъдството и 

животновъдството, и др. 

Необходимост от подпомагане на човешкия и физическия капитал на местните 

предприятия с цел стимулиране внедряването от същите на цифровите технологии в 

бизнес процесите им, включително увеличаване на употребата на онлайн маркетинг и 

търговия, повишаване на нивото на информационна сигурност и подобряване на 

конкурентоспособността на продуктите им с оглед постигане на догонващ растеж на 

местното икономическо развитие и достигането му до нива, в унисон с целеположените 

такива, както на регионално ниво (ЮЗР)82, така и на национално ниво83. 

По данни на НСИ, в периода 2015-2019 г. няма случай на отчетени „разходи за 

НИРД“ в община Банско, което се идентифицира като съществена пречка пред 

развитието на НИРД и разработването на иновации на територията на общината. 

 
82 Съгласно предвиденото в Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югозападен регион. 
83 Съгласно предвиденото в Националната програма за развитие „България 2030“, П3 Интелигентната 

индустрия. 
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Неоползотворени ресурси и потенциал за развитие: 

Независимо от тенденцията на намаляване на общия брой на земеделски стопани, 

регистрирани на територията на община Банско, положителна тенденция се наблюдава в 

увеличаване на дела на животновъдите сред тях, което е неминуема предпоставка за 

местно развитие на редица свързани икономически сектори, в това число, както сектори 

от преработващата промишленост, в частност – хранително-вкусовата промишленост, 

сред които месопреработката и производството на месни продукти; производството на 

животински масла и мазнини; производството на мляко и млечни продукти; 

производството на готови храни за домашни любимци и други сходни хранителни 

продукти, така и сектори от туризма, в частност – хотелиерството и ресторантьорството, 

чрез възможността за предлагане на своите гости на местни продукти на 

животновъдството и растениевъдството, от където е идентифициран съществен 

потенциал за развитие на кулинарен, гастрономен туризъм на територията на 

община Банско, както и за скъсяване на веригите на доставки и оптимизирането 

им. 

На територията на общината в края на 2021г. има регистрирани 45 пчелина с общо 

4 597 броя пчелни семейства или средно с по над 102 пчелни семейства на 1 пчелин, 

оттук произтича неоползотворения ресурс и висок потенциал за местно 

икономическо развитие по линия на пчеларството и пчелните продукти. В 

допълнение, имайки предвид природните дадености, екологично състояние и географско 

положение на общината, налице са необходимите предпоставки и условия за 

устойчивото разрастване и надграждане на отрасъла, в т.ч. чрез включването му в 

релевантни вериги на добавената стойност. 

Местното селско стопанство има съществен потенциал за принос към общинското 

икономическо развитие, който потенциал за да се разгърне е релевантно предприемането 

на действия в посока: повишаване на познанията на фермерите, внедряване на добри 

практики за хранене и отглеждане на животните; обновяване и подобряване 

характеристиките на стадата чрез целенасочена развъдна и селекционна работа;  

възможности за затваряне цикъла на производство на ниво ферма чрез преработка; 

сдружаване на стопаните и обща реализация на пазара; маркетинг и брандинг на 

собствената продукция. Допълнително, идентифицирани са и възможности за развитие 

на устойчиво и диверсифицирано местно селско стопанство чрез приоритизирането на 

производството на плодове и зеленчуци, както и животновъдството и биологичното 

производството, спрямо които общината има традиции и потенциал за развитие, в това 

число на пчеларството. 

Промишлеността е важен приоритет за общината, тъй като създава целогодишна 

заетост и е алтернатива на пълната зависимост от туризма. Възможностите за развитие и 

подобряване състоянието на отрасъла,  включват: създаване на подходящи условия за 

привличане на външни инвеститори в местната промишленост; подобряване на връзката 

между местния бизнес и професионалните училища, в т.ч. инвестиции в материалната 

база на училищата, развитие на форми на дуално образование, партньорство при 

обучението на преподаватели и др.; осъществяване на връзка между мебелната 

промишленост в общината и туризма и др. 
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Спрямо третичния обслужващ сектор, идентифициран е съществен потенциал за 

местно развитие с фокус върху развитието, както на креативните индустрии, така и на 

ИКТ отрасъла, включително по линия на дигиталното номадство и утвърждаване на 

общината като дестинация за привличане и задържане на дигитални номади. 

За община Банско е идентифицирана съществена възможност за местно 

икономическо развитие чрез създаване и устойчиво развитие на интегриран 

междурегионален туристически продукт по линия на балнеотуризма и 

SPA&Wellness, чрез реализиране на интегрирани териториални инвестиции, за което са 

налице редица предпоставки и условия за съвместни партньорства със съседните общини 

Разлог, Сандански (от ЮЗР) и Велинград (от ЮЦР), които са се развили и са утвърдени 

дестинации в този вид туризъм, базиран на лечебните свойства и характеристиките на 

минералната вода. Идентифициран е и потенциал за развитието на различни видове 

туризъм като: фестивален/ събитиен, спортен, културно – исторически, еко и 

високопланински туризъм и др., които да направят Банско привлекателна дестинация и 

извън зимния туристически сезон. 

Не се използва потенциала за реализиране на икономии от мащаба, както и 

потенциала, базиран на предприемачеството и фамилния бизнес, и двете – 

неоползотворени възможности за генериране на съществен принос за местно 

икономическо развитие по линия на местното хоризонтално и/или вертикално 

междуотраслово или вътрешноотраслово коопериране между отделните 

предприятия (организации) за реализиране на икономии от мащаба и/или за 

тематична клъстеризация. 

В община Банско са поставени добри и устойчиви основи на предприемачеството 

и фамилния бизнес в лицето на микро предприятията и потенциала им за развитие и 

прерастване в малки предприятия. Имайки предвид, че МСП са гръбнакът на дадена 

местна предприемаческа екосистема, идентифицираната тенденция следва да бъде 

разглеждана като възможност за повишаване на конкурентоспособността на местната 

икономика по линия развитие и надграждане на местната предприемаческа 

екосистема. 

Наличие на релевантни предпоставки и условия за зелен84 и дигитален85 преход 

на местната икономика, гарантиращи нейната устойчивост, включително по време на и 

след възстановителния период от последиците от епидемиологичния взрив от Covid-19. 

Възможности за развитие на територията в контекста на регионалната 

специализация и регионалната клъстеризация. 

Наличие на съществен потенциал за местно икономическо развитие по линия на 

изграждането на вериги на добавената стойност между различни хоризонтално и/или 

вертикално свързани икономически контрагенти и/или заинтересовани страни, като и по 

линия на скъсяване на веригите на доставки за стимулиране на местното 

мултисекторно икономическо развитие, включително чрез развитие на веригата: селско 

стопанство (вкл. земеделие и животновъдство) – местни продукти (вкл. преработени 

 
84 Виж РАЗДЕЛ IV. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията, точка 4.3.2. 

„Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)“ от настоящия документ. 
85 Виж РАЗДЕЛ IV. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията, точка 4.4. 

„Съобщителна мрежа“ от настоящия документ. 
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продукти от земеделието и животновъдството, и продукти от творческите индустрии и 

занаятчийството) – туризъм (вкл. хотелиерство и ресторантьорство). 

На последно място, но не и по значение, липсата на реализирани разходи за НИРД 

в периода 2015-2019 г. на територията на общината показва един напълно неизползван 

(неразработен), от където и неоползотворен ресурс по тази линия, на чиято основа, в 

периода 2021-2027 г. потенциала за местно икономическо развитие може да бъде 

допълнително подсилен чрез поставянето на основите за създаване на местна 

научно-изследователска и иновационна екосистема, в партньорство между 

различни заинтересовани страни, в т.ч. представители на организации-носители на 

научен капацитет, привлечени от други общински територии и/или региони, бизнес, 

граждански сектор, местна власт и др. 
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Раздел III. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси 

 

3.1. Демографски аспекти 

 

Демографската ситуация на община Банско се определя от много фактори, 

обусловени от историческо развитие, социално-икономическо развитие, както и 

възрастова, полова, образователна, етническа структури на населението, раждаемост, 

смъртност, миграции и др. 

 

3.1.1. Брой и динамика на населението 

 

Данните от текущата демографска статистика показват, че в община Банско към 

2020г. населението наброява 13006 д. , което съставлява 4,3% от населението на област 

Благоевград, което е 301138 д. Общината се нарежда на осмо място сред общините в 

областта по численост на населението след областния център Благоевград. Населението 

на общината съставлява 0,2% от населението на страната (6 916 548 д.) и 0,6% от 

населението на Югозападен район (2 089 666). 86 

 

Фигура 3.1.1. Динамика на населението на община 

Банско за периода 2014-2020г. 

Основните демографски 

процеси за периода 2014 – 

2020 г. показват трайна 

положителна тенденция за 

увеличаване на населението 

в община Банско с 222 д., 

което представлява 1,97% 

увеличение към 2020г. 

спрямо базовата 2014г. 

Община Банско се отличава 

от темповете на 

обезлюдяване, характерни 

и за област Благоевград, за 

Югозападен район (ЮЗР) и 

динамиката на населението 

да страната. Докато в 

област Благоевград се 

отчита темп на намаляване 

на населението с 4,6% за 

разглеждания период (към 

2014г. е 315577 д., за 2020г. 

301138 д.), то в община 

Банско се отчита ръст на 

населението. 

 
 

Фигура 3.1.2. Население на област Благоевград и 

община Банско за периода 2014-2020г. 

 

 
86 Източник: Данни от НСИ 
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Общината е с голям дял на градското население – в двата града на общината 

Банско и Добринище живее 91,7% от населението, при средно 72,9 % за страната и едва 

60,3 % за областта като цяло за 2020 г. В общинския център град Банско е съсредоточено 

71,8% от общото население, а в град Добринище делът на градското население е 19,8%. 

 

Фигура 3.1.3. Развитие на броя на населението на ниво 

– община, град, села87 

Делът на населението в 

шестте селата (Места, 

Филипово, Кремен, Обидим, 

Осеново и Гостун) е едва 

1083, което представлява 

едва 8,3% от общото 

население на община 

Банско. 

Във всички населени места, 

с изключение на град 

Банско, населението бележи 

спад.   

 

Разпределението на населението по населени места показва, че основната част от 

него е съсредоточено в няколко от тях. Броят на населението по населени места е отразен 

в следващата таблица. 

 

Таблица 3.1.1. Динамика на населението на община Банско по населени места 2014-2020 

г.  

 
населено място/година 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Промяна 

2014/2020. 

1.  гр. Банско 8834 8868 8881 9049 9062 9185 9344 5,8% 

2.  гр. Добринище 2740 2723 2688 2657 2633 2588 2579 -5,9% 

3.  с. Гостун 38 39 35 34 31 30 28 -26,3% 

4.  с. Кремен 188 200 189 170 161 149 143 -23,9% 

5.  с. Места  228 232 229 222 217 219 198 -13,2% 

6.  с. Обидим 74 71 69 69 68 64 66 -10,8% 

7.  с. Осеново 60 63 61 56 51 53 48 -20% 

8.  с. Филипово 622 625 622 611 604 602 600 -3,5% 

 

Анализът на данните от таблицата показва динамиката в броя на населението по 

населени места. Преобладават населените места с отрицателна динамика, т.е. град 

Добринище и селата губят от своето население. Три от селата (Гостун, Обидим и 

Осеново) са с население под 100 души, което през целия изследван период намалява, 

следвайки общата за страната тенденция към обезлюдяване на малките населени места. 

С най-бързи са темповете намалява населението на селата Гостун (-26,3%) и село Кремен 

(-23,9%). Най-голямото село Филипово населението е намаляло с 3,5% за изследвания 

период. В 3 населени места от съществуващите 8 живее 97% от населението на общината. 

 
87 Източник: Данни НСИ (2014-2020) 
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Фигура 3.1.4. Разпределение на населението на община 

Банско по населени места (към 31.12.2020г. - брой) 

В град Банско е най-голямата 

концентрацията на население 

и социално-икономическа 

активност – 72% от 

населението на общината. В 

град Добринище живеят 20% 

от населението и в с. 

Филипово – 5%. Тенденцията 

през периода 2014 – 2020 г. е 

към засилване на 

урбанизацията към 

общинския център, което 

води до обезлюдяване на 

малките населени места. 

 

 

От гледна точка на обстоятелството, че населението е концентрирано в по-

големите населени места, може да се направи извод, че на територията на общината има 

ясно изразен моноцентричен модел. 

Процесът на депопулация в общината продължава и това е проблем, който ще 

продължи да оказва негативно въздействие най-вече върху работната сила и 

възпроизводствения потенциал на територията.  

В същото време трябва да се отчете стабилизирането на показателите за 

обезлюдяване на по-големите населени места в общината – град Добринище и с. 

Филипово и това е тенденция, която се оформя през последните години – селата се 

превръщат в притегателно място, в което хората могат да живеят по-спокойно, по-

здравословно и необезпокоявани от градския шум. Тази тенденция трябва да се засили и 

с подходящи мерки, насочени към селата в новия програмен период. 

 

3.1.2. Структура на населението 

 

Възрастова структура  

 

Възрастовата структура представлява разпределение на населението по 

възрастови групи, което дава представа, дали се наблюдава прогресивен (превес на 

поколението на децата), регресивен (превес на поколението на прародителите) и 

стационарен (относително равенство на децата и прародителите) тип възрастова 

структура.  

Най-голям дял от населението на община Банско към 2020г. съставляват следните  

възрастови групи: 35 – 39 (7,7%); 40 – 44 (7,7%); 45 – 49 (8,1%); 50 – 54 (7,7%); 55 – 59 

(7,6%); 60 – 64 (7,1%); 65 – 69 (7,6%). Наблюдава се процес на застаряване на населението 

в общината, както и увеличаване на средната възраст на населението. В следващите 

възрастови групи населението постепенно намалява. 
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Фигура 3.1.5. Възрастова структура на населението към 

31.12.2020г. в община Банско88. 

Факторите, които влияят за 

натрупване на населението 

във високите възрасти и 

водещи до застаряване, са 

ниската раждаемост, 

сравнително високата 

продължителност на живота, 

изселването на хора в 

активна възраст и 

формираният в следствие на 

това демографски дисбаланс 

в съотношението 

младо/възрастно население.  
 

Предмет на анализ и оценки са т.нар. стандартна възрастова структура на 

населението. Стандартната – включва лицата в подтрудоспособна, в трудоспособна и в 

над трудоспособна възраст. Възрастовата структура на населението в община Банско 

показва леко намаляване на населението в трудоспособна възраст – с 0,9%, като през 

2014г. е 7950 д., а към 2020г. – 7879д. Възрастовата структура на населението в община 

Банско показва натрупване на населението във високите възрасти над 65 години с близо 

8,2%. 

 

Таблица 3.1.2. Разпределение на населението в община Банско по възрастови групи 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Възрастова 

категория/ 

година 

общ

о 

в 

т.ч. 

в 

град

а 

общ

о 

в 

т.ч. 

в 

град

а 

общ

о 

в 

т.ч. 

в 

град

а 

общ

о 

в 

т.ч. 

в 

град

а 

общ

о 

в 

т.ч. 

в 

град

а 

общ

о 

в 

т.ч. 

в 

град

а 

общ

о 

в 

т.ч. 

в 

град

а 

Под 

трудоспособ

на възраст 

1708 1557 1725 1582 1730 1587 1713 1578 1710 1577 1738 1607 1746 1616 

В 

трудоспособ

на възраст 

7950 7274 7904 7212 7826 7156 7857 7207 7791 7155 7776 7160 7879 7270 

Над 

трудоспособ

на възраст 

3126 2743 3192 2797 3218 2826 3298 2921 3326 2963 3376 3006 3381 3037 

 

  

 
88 Източник: НСИ 
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Фигура 3.1.6. Разпределение на населението в община 

Банско по възрастови групи 

 

Тенденцията за увеличаване 

на възрастното население 

има превес над населението 

във възрастова група от 0-14 

години, въпреки ръста от 

2%. Това показва регресивен 

тип възрастова структура, 

т.е. поколението на 

прародителите превишава 

поколението на децата.  

 
 

Регресивният тип възрастова структура се обуславя от нарастващата 

продължителност на живота, от една страна и намаляващото ниво на смъртност, от друга 

страна, а броят на родените всяка година намалява. За периода 2014-2020г. населението 

в двете основни възрастови групи намалява. Лицата между 15 и 64 г. възраст 

(трудоспособно население) като относителен дял заемат близо 61% от населението на 

общината през изследвания период. Тревожен е фактът, че населението в активната 

трудоспособна възраст, бележи траен, макар и лек спад, като за периода 2014-2020г.  

 

Фигура 3.1.7. Съотношение на населението по 

възрастови групи в община Банско за 2020г. 

Населението над 65 г. 

формира дял от 26%, като 

неговият дял през периода се 

увеличава. В резултат на 

относително ниската 

раждаемост и тенденцията на 

застаряване на населението, 

делът на хората в под-

трудоспособна възраст в 

община Банско не е голям – 

едва 13% са лицата на възраст 

под 14 годни.  

 

Промените във възрастовата структура имат определящо значение за 

формирането на трудоспособния контингент от населението. По голямата част от 

трудоспособното население е концентрирано в градовете Банско и Добринище - близо 

92,3%, а 7,7% от трудоспособното население живее в селата и то основно в най-голямото 

село - Филипово.  

За периода 2014-2020г. населението в трудоспособна възраст в градовете е почти 

без промяна, като през 2020г. е почти на същите нива както през 2014г. 
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Фигура 3.1.8. Дял на населението под, в и над 

трудоспособна възраст на ниво област и община към 

31.12.2020 г.  

Това е свързано с наличието 

на работна ръка - важен 

компонент за 

икономическото развитие на 

общината. Делът на 

населението в 

трудоспособна възраст е с 

идентична стойност с това 

на област Благоевград – 

61%. 

 
 

Населението в над трудоспособна възраст в община Банско формира по-голяма 

възрастова група – 26%, в сравнение с областните показател – 23%. Лицата в под 

трудоспособна възраст в общината са с 3% по-малко от областния показател 

Остаряването на населението е интензивно, което съществено променя на структурата 

на населението в активна възраст и води до неблагоприятни икономически последици за 

общата икономическа активност на населението. 

При тази картина, ясно се вижда, че въпреки някои положителни тенденции в 

демографското развитие на общината, населението на общината има общи с тези за 

страната белези на влошаване на възрастовата структура, изразяващо се в намаляване на 

младите хора, основно дължащо се на миграция във връзка с трудова реализация, както 

и увеличение на възрастното население, към което следва да бъдат насочени голяма част 

от социалните мерки. Това е предпоставка за планиране и предприемане на мерки, 

насочени към населението в трудоспособна възраст и неговото задържане или 

привличане за оставане в общината.  

 

Полова структура  

 

Половата структура на населението показва съотношението между двата пола - 

мъже и жени и се влияе от различни фактори като раждаемост, полова диференциация 

на смъртността (при мъжете тя е по-висока в долните и средни групи в сравнение с 

жените), равновесие между половете в детеродна възраст, миграции сред населението и 

др. Демографският анализ на половата структура дава представа дали има равновесие 

между двата пола - ако има такова, това е предпоставка за формиране на семейства и 

аналогично за по-висока раждаемост. На територията на община Банско се наблюдава 

тенденция, характерна за цялата страна - превес на жените над мъжете. Въпреки че при 

ражданията в общината броят на новородените момчетата е по-голям от родените 

момичета. Въпреки, че през 2020г. са родени 49 момичета и 51 момчета, във високите 

възрасти се наблюдава превес на жените, тъй като те имат по-голяма продължителност 

на живота. Половата структура на общината за периода 2014-2020г. показва увеличение 

дела на мъжете с 1% (67 д.) към 2020г. спрямо 2014 г. и увеличение дела на жените с 

малко над 2% (155 д.), като жените запазват своя превес през целия изследван период. 



95 

 

Фигура 3.1.9. Полова структура на населението в 

община Банско за периода 2014-2020г. (брой) 

Към края на 2020 г. мъжете 

са 6271, а жените – 6735. 

Данните показват, че 

съотношението между 

мъжете и жените е 48,2% 

към 51,8% в общината. То е 

почти идентично с данните 

на ниво област Благоевград - 

съотношението мъже/жени е 

48,6% към 51,4%.  
 

Етническа структура  

 

Етническата структура на населението в община Банско показва, че преобладава 

българската етническа група. Като българи са се определили 97,3% от населението, от 

турската - са само 14 д., а от ромската – 227 д., или 1,9% от населението на общината. С 

население изцяло от българската етническа група са селата Гостун, Места, Обидим и 

Осеново. С най-компактно ромско население е гр. Банско. 89 

 

3.1.3. Естествен прираст 

 

Естественият прираст се формира от раждаемостта и смъртността на населението, 

като неговите стойности са важен критерий за демографската жизненост на общината. 

 

Раждаемост 

 

Фигура 3.1.10. Живородени в община Банско, 2014-

2020 г. (брой) 

Основните показатели за 

раждаемостта са броя на 

живородените и коефициента 

на раждаемост, изразяващ 

броя на живородените на 

1000д. от населението. За 

периода 2014-2020г. броят на 

живородените лица отчита 

лек спад като за 2014г. са 

родени 117 деца, за 2020г. – 

100 или през 2020г. той е с 

14,5% по-малко в сравнение с 

2014г. Коефициентът на 

раждаемост за община Банско 
 

 

 
89 Бележка: След публикуване на резултатите от Националното преброяване през 2021г. тази информация 

ще бъде актуализирана.  
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Фигура 3.1.11. Коефициент на раждаемост на 

национално, регионално, областно и общинско ниво за 

2020 г. (‰) 

е по-нисък от този за страната 

и за областта. 

За 2020г. стойностите на 

коефициента на раждаемост 

за община Банско (7,7‰) са 

по-ниски от този на областно 

ниво - (8,8‰) и на ниво район 

(9,3‰). Раждаемостта в 

абсолютни стойности трайно 

намалява. 
 

 

Смъртност 

 

Това е вторият показател, свързан с естествения прираст. Броят на починалите 

лица за община Банско се увеличава през 2020 г. – 236д. спрямо 2014 г. – 210 д. Очертава 

се и лека тенденция на увеличаване на смъртността, което е функция от застаряването на 

населението. Коефициентът на смъртност на община Банско за 2020 г. е 18,1‰, като се 

наблюдава увеличение спрямо 2014 г., когато стойността му е 16,4‰.  

 

Фигура 3.1.12. Коефициент на смъртност на 

национално, регионално, областно и общинско ниво за 

2020 г. (‰) 

Показателите за общата 

смъртност не се различават 

съществено между 

населението на община 

Банско и това на цялата 

страна. Коефициентът на 

смъртност в общината е по-

висок от стойностите за 

района и областта. Ако се 

изключи 2020 г., през която 

има общо повишаване на 

нивата на смъртност в 

резултат на пандемията от 

Ковид 19, то през останалите 

години може да се отчете 

плавно спадане на нивата на 

смъртност. Постоянното 

задържане на стойности по-

високи от другите 

административни нива 

показват, че населението на 

общината намалява с бързи 

темпове, спрямо областта и 

района. 

 
 

Фигура 3.1.13. Динамика на смъртността в община 

Банско, 2014 - 2020 г. (брой) 
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Естествен прираст 

 

Разликата между живородените деца и умрелите за една година на 1000 души 

представлява естествения прираст на населението. Отношението между коефициентите 

за раждаемост и смъртност на населението намира израз във вариациите на коефициента 

на естествен прираст. 

 

Таблица 3.1.3. Естествено движение на населението в община Банско (2014-2020 г.) 

година 
Брой 

население 

брой Коефициент (‰) 

родени умрели 
Естествен 

прираст 
раждаемост смъртност 

Естествен 

прираст 

2014 12784 117 210 -93 9,1 16,4 -7,3 

2015 12821 113 200 -87 8,8 15,6 -6,8 

2016 12774 118 204 -86 9,2 16,0 -6,8 

2017 12868 86 180 -94 6,7 14,0 -7,3 

2018 12827 103 164 -61 8,0 12,8 -4,8 

2019 12890 106 177 -71 8,2 13,7 -5,5 

2020 13006 100 236 -136 7,7 18,2 -10,5 

        

 

Фигура 3.1.14. Динамика в коефициенти за 

естественото движение на населението (‰) 

Поради ниските стойности 

на раждаемост и високите 

стойности на смъртност, 

естественият прираст за 

община Банско е 

отрицателен, като през 2020 

г. се отчита рязко 

увеличаване на негативната 

стойността на естествения 

прираст, за което допринася 

и пандемичната обстановка 

в световен мащаб.  

 

Това дава основание да се твърди, че е налице постепенно влошаване на 

показателите за възпроизводство на населението на общината. Основният демографски 

проблем в общината е увеличаващите се нива на смъртност. Поради отрицателния 

естествен прираст, демографската характеристика на община Банско е неблагоприятна, 

но по-добра от много други общини в страната. 

 

3.1.4. Механично движение на населението 

 

Механичното движение на населението, т.е. процесите на изселване и заселване, 

оказват влияние върху демографското, икономическото и социалното развитие на 

територията на дадена община. Миграционните тенденции за община Банско са 
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положителни в периода 2014 – 2020 г., което е добър показател предвид отрицателния 

естествен прираст на населението. 

 

Таблица 3.1.4. Динамика коефициентите за механично движение на населението в 

община Банско (2014-2000г.) 

година 
Брой 

население 

брой Коефициент (‰) 

заселени изселени 
механичен 

прираст 
заселени изселени 

механичен 

прираст 

2014 12784 189 166 23 14,8 13,0 1,8 

2015 12821 363 239 124 28,3 18,6 9,7 

2016 12774 268 229 39 21,0 17,9 3,1 

2017 12868 462 274 188 35,9 21,3 14,6 

2018 12827 317 297 20 24,7 23,2 1,5 

2019 12890 415 281 134 32,2 21,8 10,4 

2020 13006 518 266 252 39,8 20,5 19,3 

 

Като цяло броят на заселените и броят на изселените в община Банско варира и 

не се очертава ясна тенденция, но броят на заселените е по-висок от броя на изселените. 

Най-високо ниво на изселване се отчита през 2018 г. – 23,2‰. Броят на заселените 

нараства скокообразно през целия изследван период , като през 2020 г. достига 

коефициент от 39,8‰. През периода 2014-2020 г. се наблюдава положителен механичен 

прираст, който през 2020 г. достига 19,3‰, значително по-висок спрямо базовата 2014г., 

когато е 1,8 ‰. По-голяма част от изселените са в трудоспособна възраст, което влошава 

ситуацията на пазара на труда. 

 

Фигура 3.1.15. Динамика в коефициенти за 

механичното движение на населението в Община 

Банско, 2014-2020 г. (‰) 

 

 

Емигрирането на млади и 

образовани хора има 

икономически и социални 

последици за бъдещото 

развитие на общината. На 

територията на община 

Банско се заселват и 

изселват по-голям брой 

жени отколкото мъже през 

всичките години на 

наблюдавания период.  

 

Таблица 3.1.5. Механично движение на населението по пол в община Банско -2014-2010 

г. (брой) 

година Заселени Изселени Механичен прираст 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

2014 189 92 97 166 68 98 23 24 -1 

2015 363 189 174 239 103 136 124 86 38 

2016 268 116 152 229 111 118 39 5 34 
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година Заселени Изселени Механичен прираст 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

2017 462 206 256 274 112 162 188 94 94 

2018 317 123 194 297 119 178 20 4 16 

2019 415 191 224 281 127 154 134 64 70 

2020 518 220 298 266 129 137 252 91 161 

 

Възможност за запазване на положителния механичен прираст е предприемането 

на мерки за повишаване на заетостта и жизнения стандарт на населението, подобряване 

качеството на здравното обслужване, социалните грижи, селищната инфраструктура и 

др. Подобряването на жизнената среда също може да доведе до намаляване на 

неблагоприятните последици от изселванията на младо население върху демографските 

процеси.   

 

3.1.5. Икономическа активност, заетост и безработица 

 

Работна сила  

 

Икономическата активност е важен социално-демографски фактор, който 

определя параметрите и състоянието на работната сила. Икономически активното 

население обхваща всички, които са заети или безработни.  

Демографските процеси оказват пряко влияние върху трудовия пазар на община 

Банско, като е изразена, макар  и слабо, тенденция за намаляване на броя на хората в 

трудоспособна възраст. 

 

Фигура 3.1.16. Съотношение на населението в 

трудоспособна възраст община/ градове (Банско и 

Добринище) за периода 2014-2020 г. 

 Данните за 2020 г. показват, 

че общият брой на 

икономически активните 

лица е 7879 души, от които 

7270 д. са в градовете Банско 

и Добринище. 

Трудоспособният контингент 

е концентриран приоритетно 

в градовете 92%. 

Прогнозите са за 

продължаващо намаляване на 

броя на населението в 

трудоспособна възраст.  

 

Остро се усеща необходимостта от кадри в цялата общинска икономика. Сериозен 

е проблемът с кадрите в сферата на здравеопазването, образованието, спорта, туризма и 

др. 
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Заетост  

 

Фигура 3.1.17. Динамика на наетите лица по трудово и 

служебно правоотношение в община Банско (среден 

годишен брой) 

Друг икономически аспект, по 

отношение на който се 

наблюдават негативни 

тенденции на общинско ниво, е 

динамиката в броя на заетите 

лица по трудово и служебно 

правоотношение. Най-висок 

ръст на заетост е регистриран 

през 2019 г. През периода се 

наблюдава плавно увеличение 

на наетите лица по трудово и 

служебно правоотношение и се 

отчита ръст от 17% през 2019 г. 

спрямо 2014 г.  

 

През целия период броят на наетите лица нараства през всяка година от 2014-2018 

г. с бързи темпове, след което през 2019 г. общият им брой намалява. През 2014г. броят 

на заетите в общината е 4 726 души, като през 2018 г. достига 5540 лица. Броят на заетите 

лица в община Банско нараства през всяка от годините от 2015 до 2018 г. с бързи темпове, 

след което през 2019 г. общият им брой намалява. През 2015 г. заетите в общината са 

4593 лица, броят им достига до 5487 лица през 2018 г., а през 2019 г. е 5411.  

 

Фигура 3.1.18. Брой заети по сектори в Община Банско, 

2019 г.90 

Делът на заетите лица като 

дял от трудоспособното 

население нараства от 58 % 

през 2015 г. до 70 % през 2018 

г., което се дължи не само на 

намалението в броя на тази 

група от населението (което е 

сравнително малко), а на по-

високия темп на нарастване 

на заетостта през периода, с 

изключение на 2019 г. 

Туристическият профил на 

общината предопределя и 

основния сектор, осигуряващ 

заетост – туризмът. 
 

 

За осигуряване на заетост през периода са реализирани множество проекти, както 

от частни бенефициенти, така и от Община Банско по различни национални програми. В 

 
90 Източник: НСИ 
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тях предимно са ангажирани представители на рисковите групи: младежи до 29 г., 

безработни лица над 50 год. възраст, лица с ниска квалификация и образование, както и 

дългосрочно безработни. 

Община Банско си партнира успешно с Дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ), гр. 

Разлог, което оказва съдействие за включване на безработни лица в програми за заетост 

и обучение. ДБТ участва в планирането и изпълнението на програми и активни мерки за 

интеграция на пазара на труда на хора в риск (лица с увреждания, младежи, напускащи 

специализирани институции, младежи, отпаднали от училище, трайно безработни, със 

специално внимание към безработните от обособените ромски общности) и мерки за 

подкрепа на семействата на групи в риск (на деца, настанени в специализирани 

институции, деца и възрастни с увреждания, живеещи в семейна среда). През периода са 

реализирани проекти за насърчаване на заетостта и професионална квалификация, по 

които крайни потребители са уязвимите групи лица, регистрирани на бюрото по труда. 

Важна роля за намаляване натиска върху пазара на труда има общинската 

администрация, която реализира проекти, насочени към субсидираната заетост и 

професионалната квалификация. Община Банско е основен работодател за 

нискоквалифицираните работници чрез реализиране на проекти по оперативните 

програми на ЕС за обучение и заетост – най-вече ОП РЧР, ОП РР и други национални 

програми чрез Агенция по заетостта. Голяма част от заетите лица в сферата на 

„Озеленяване“ и „Чистота“ са лица от ромски произход, които нямат квалификация и са 

трайно безработни. Една част от ромите работят извън страната. 

Община Банско постоянно търси възможности за разширяване и разнообразяване 

на пазара на труда в съзвучие с икономическите възможности и актуалните програми. 

Общината активно съдейства на работодатели от региона с цел увеличаване на 

предложенията за работа за населението. В тази мисия много активна е ролята и на 

Бюрото по труда.91 

 

Фигура 3.1.19. Лица участвали в програми за временна 

заетост в Община Банско92 

По програми на Агенция по 

заетостта и на Община 

Банско всяка година Община 

Банско осигурява временна 

заетост на безработни лица 

на различна възраст и с 

различен образователен 

ценз. За борба с 

безработицата сред лицата с 

ниско образование, са 

отделени средства от 

общинския бюджет за 

създаването на общинска 

програма за заетост.   

 
91 Източник: Община Банско 
92 Източник: Община Банско 
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Средна брутна работна заплата 

 

Фигура 3.1.20. Динамика на средната брутна работна 

заплата в община Банско (в лева)93 

 

За периода 2014-2019 г. се 

наблюдава и ръст на средната 

брутна работна заплата на 

наетите по трудово и 

служебно правоотношение. 

Въпреки покачването й за 

периода нивото й остава 

ниско в сравнение със 

средното за страната.   
 

Средната брутна месечна заплата за общината нараства от 643 лв. през 2016 г. до 

814 лв. през 2019 г., която стойност e повече от 35 % по-ниска спрямо средната брутна 

месечна заплата за страната (1257 лв. през 2019 г.). Ръстът както за страната, така и за 

общината е с около 20 % за 2019 спрямо 2017 г. 94 

 

 

Безработица  

 

Фигура 3.1.21. Динамика на безработицата в община 

Банско за периода 2014-2019 г. (брой) 

Безработицата в община 

Банско отбелязва спад през 

анализирания период. За 2014 

г. безработицата е 9,7%, а за 

2019 г. е 5,38%. През 2014 г. 

безработните младежи  (до 29 

г. вкл.) са 84, през 2019 г. те са 

45.За 2019 г. близо 14% (50 

души) от безработни лица с 

регистрация повече от една 

година, като през 2014 г. те са 

били 19% (188 души).   
 

През 2020г. община Банско е една от най-засегнатите от пандемията от Ковид 19, 

която оказа много сериозно влияние върху увеличаване на безработицата – увеличението 

е почти двойно - 12,7%95.  

 
93 Източник: НСИ 
94 Източник: Стратегия за ефективно местно развитие чрез активизиране на съществуващите териториални 

ресурси в партньорство с местната общност, граждански структури и бизнес (2021 – 2027 г.) на Община 

Банско 
95 Държавен вестник, брой 11 от 9.II, Заповед № ЗМФ-70 от 1 февруари 2021 г. за определяне списък на 

общини с безработица, със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2020 година, 

https://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/2137209769/issue/6343/zapoved-
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Профилът на безработицата на територията на община Банско показва тенденция 

за постоянна регистрирана безработица на нискоквалифицираните и/или без 

квалификация жители на общината. От регистрираните безработни лица в ДБТ гр. 

Разлог, филиал гр. Банско голяма част са роми с ниска степен на квалификация и 

образование. Това създава проблем при намирането на подходяща професионална 

реализация за тези групи хора. 

Продължителната безработицата води до загуба на умения и квалификация на 

работната сила и влияе негативно на икономическата активност на територията. Това 

намира отражение най-силно върху ромската етническа общност.  

 

Фигура 3.1.22. Равнище на безработица на ниво страна, 

район, област, община (%)96 

За община Банско данните за 

равнището на безработицата 

са положителни, която 

намалява от 9,7 % през 2014 г. 

до 5,38 % през 2019 г., като 

стойностите на показателя са 

по-добри, в сравнение със 

средните за страната през 

всяка от годините.  
 

 

От голямо значение са превантивните действия, които целят хората, останали без 

работа, да не изпадат в състояние на трайна безработица и оттам – до необходимостта от 

социално подпомагане. Важно условие за подобряване на качеството на упражнявания 

труд е повишаването на пригодността на работната сила за заетост чрез усъвършенстване 

на формите за преквалификация и привеждането й в съответствие с изменящите се 

изисквания на търсенето на труд в общината. Действията по отношение на намаляване 

на безработицата в общината се реализират в две основни направления – превантивни 

(обучение на безработни и заети) и защитни – мерки, насърчаващи работодателите да 

наемат на работа лица, в т.ч. и в неравностойно положение. От голямо значение са 

превантивните действия, които целят хората, останали без работа, да не изпадат в 

състояние на трайна безработица и оттам – до необходимостта от социално подпомагане. 

Важно условие за подобряване на качеството на упражнявания труд е повишаването на 

пригодността на работната сила за заетост чрез усъвършенстване на формите за 

преквалификация и привеждането й в съответствие с изменящите се изисквания на 

търсенето на труд в общината. 

Създадено е добро взаимодействие между администрацията на Община Банско и 

Дирекция „Бюро по труда“ в Разлог, което предоставя пълния набор от услуги с акцент 

върху осигуряване на заетост, информиране, мотивиране към регистрация и обучение.  

През периода е разработена е общинска програма за намаляване на младежката 

безработица и повишаване на младежката заетост. 

 
%E2%84%96-zmf-70-ot-1-fevruari-2021-g-za-opredelyane-spisak-na-obshtini-s-bezrabotitsa-sas-ili-nad-25-na-

sto-po-visoka-ot-srednata-za-stranata-za-2020-godina 
96 Източник: НСИ 
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3.2. Здравеопазване 

 

Обществено организираната система на здравното обслужване на населението в 

община Банско се осъществява чрез предоставянето на извънболнична, болнична и 

спешна медицинска помощ. Лечебните заведения са представени от доболничната 

медицинска и стоматологична помощ, които са с изразен локален (в границите на 

общината) характер. Здравеопазването в общината се финансира основно с публични 

средства, финансира от НЗОК и от общинския бюджет, както и частично с трансфери от 

държавния бюджет. 

Органите, реализиращи здравната политика на територията на община Банско са: 

Министерство на здравеопазването (РЗИ - Благоевград), Националната 

здравноосигурителна каса – РЗОК Благоевград с офис в град Разлог (по финансиране на 

основната част от здравните дейности) и Община Банско, отдел „Хуманитарни 

дейности“, провежда общинската здравна политика на територията на общината.97  

Осигурен е достъп на всички граждани до здравни услуги. Опазване и 

подобряване на общественото здраве е важна част от политиката на Община Банско, 

насочен към осигуряване на достъпна качествена медицинска помощ.  

В областта на здравеопазването Община Банско осигурява необходимите условия 

и пряко ръководи и контролира дейностите, свързани със здравното обслужване в 

детските ясли, детските градини и училищата. Община Банско ежегодно организира 

безплатни медицински прегледи за жителите в различни направления. Общински фонд 

„Инвитро“ ежегодно подпомага семейства, които имат нужда от лечение, изследвания и 

медицински услуги, свързани с репродукцията. 

Здравето, което се определя от факторите на семейно-битовата, професионално- 

трудовата, обществено-битовата среда и системата на здравеопазване, се влияе силно от 

обкръжаващата го екологична и социално-икономическа среда, включително на 

общинско ниво. Възрастовата структура на населението в община Банско е по-

благоприятна от средните данни за страната, при най-широко представителство на 

населението в активна трудоспособна възраст. 

В контекста на дефиниране на здравето като съвкупност от физическо, 

психическо и социално благополучие за човека е осигуряването на оптимални условия 

на здравеопазване, като се предоставят необходимите превантивни, диагностични, 

лечебни, рехабилитационно-оздравителни услуги, повишаване на здравната култура и 

информираност  за здравословен начин на живот чрез оптимална за региона система на 

здравното обслужване. 

 

3.2.1. Лечебни и здравни заведения 

 

Лечебни заведения за болнична медицинска помощ 

 

На територията на община Банско няма лечебни заведения за болнична 

медицинска помощ. Болничната медицинска помощ се осъществява от общинската 

 
97 Източник: Устройствен правилник на Община Банско, Заповед №. 09-18-527/23.10.2018 г., гр. Банско 
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болница „МБАЛ Разлог“ ЕООД в гр. Разлог, която е с надобщински (районни) функции. 

Капацитетът на болницата е определен за обслужване на населението от четири съседни 

общини – Разлог, Банско, Белица и Якоруда. Община Банско заедно с останалите общини 

участва солидарно в съфинансирането на издръжката на „МБАЛ – Разлог“ ЕООД. 

Лечебното заведение не разполага със значими за спешността структури като: ортопедия 

и травматология; спешно приемно отделение, неврохирургия, изгаряния, токсикология и 

др.  

 

Лечебни заведения за извънболнична помощ 

 

Лечебни заведения за извънболнична помощ са концентрирани основно в град 

Банско и в град Добринище. В зоната на селата, обхващаща шестте села в източната част 

на общинската територия, отсъстват обслужващи обекти на здравеопазването.  

Амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ 

обслужват населението на град Банско, град Добринище и село Места.  

Амбулатории за индивидуална практика за първична дентална помощ има в град 

Банско и град Добринище. 

В доболничната помощ, освен индивидуалните практики се включват и 

специализирани практики, в които се осъществява специализирана медицинска помощ. 

Амбулаториите за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ са 

групирани в следните направления: извънболнична специализирана медицинска помощ; 

неврохирургия; хирургия; ендокринология и болести на обмяната. Амбулаторията за 

групова практика за специализирана медицинска помощ е по хирургия. 

 

Таблица 3.2.1. Лечебни заведения за извънболнична помощ в Община Банско98 

вид лечебно заведение общо Общински център  Населено място 

Амбулатория индивидуална практика 

за първична медицинска помощ  
8 Град Банско – 5 

Град Добринище – 2 

Село Места – 1  

Амбулатория за индивидуална 

практика за първична дентална помощ 
10 Град Банско – 8 Град Добринище - 2 

Амбулатория за индивидуална 

практика за специализирана 

медицинска помощ 

6 Град Банско – 6  

Амбулатория за групова практика за 

първична дентална помощ 
2 Град Банско – 2  

Амбулатория за групова практика за 

специализирана медицинска помощ 
1 Град Банско – 1  

Медицински център 2 Град Банско – 2   

Медико – диагностични  лаборатории  1 Град Банско – 1  

Медико - техническа лаборатория 3 Град Банско – 3  

 

Двата медицински центъра в град Банско предоставят медицински услуги в 

следните направления: вътрешни болести, нервни болести, клинична лаборатория, 

ортопедия и травматология, хирургия, акушерство и гинекология, образна диагностика, 

 
98 Източник: Регионална здравна инспекция, Благоевград 
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кардиология, медицинска онкология, клинична хематология, педиатрия, детска 

пневмология, ангиология. Здравното обслужване на територията на община Банско се 

осъществява главно от Медицински център „Св. Благовещение“ ЕООД, който разполага 

с ядрено магнитен резонанс и рентген. През целия зимен сезон в медицинския център 

работят лекари специалисти по ортопедия и травматология. 

Териториалната диспропорция в степента на населеност на общината създава 

проблем във възможностите за пълноценното и нормално функциониране на обекти за 

първично социално и здравно обслужване на населението и предопределя висок риск при 

пациентите в спешни състояния като целева група.99 

 

Спешна медицинска помощ 

 

На територията на община Банско функционира 1 филиал на Центъра за спешна 

медицинска помощ – гр. Разлог за оказване на спешна помощ на заболели и пострадали 

лица. Районът на обслужване на ФСМП – Банско е цялата територия на общината: 

градовете Банско и Добринище, селата Гостун, Кремен, Места, Обидим, Осеново, 

Филипово. Обслужва се от стационарен диспечерски екип, който осигурява амбулаторно 

лечение на болни и пострадали лица, координира дейността на екипите и поддържа 

връзка с РКЦ и долекарски екип (осигурява спешна медицинска помощ на мястото на 

инцидента или на адрес, транспорт по медицински индикации). Филиалът е 

недокомплектован с персонал и др. 

Спешната помощ разполага с 1 специализиран автомобил, който обслужва 8 

населени места, повечето от които труднодостъпни и на голямо разстояние едно от 

друго. Селата Филипово, Кремен, Обидим, Осогово и Гостун не разполагат с разкрити 

структури за извънболнична медицинска помощ, която да осигури медицинска грижа за 

пациент в спешно състояние до пристигане на екипа на ФСМП.  

Близо 60% от хората могат да получат спешна медицинска помощ най-рано след 

20 минути, което попада в нормативно регламентирания стандарт за бърза и неотложна 

медицинска помощ – до 30 мин. след заявката.  

Със средства от бюджета на общината са извършвани текущи ремонтни дейности 

на спешен център-гр. Банско. 

ФСМП – Банско е включен в реализиращия се проект „Подкрепа за развитие на 

системата за спешна медицинска помощ“, финансиран от Оперативна програма „Региони 

в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие, който ще приключи през 2023 г. Предвидено е извършване на 

вътрешно преустройство на част от съществуваща двуетажна сграда, с навес за линейки, 

козирка, дизел генератор и паркинг. В изпълнение на проекта ще бъде осигурен 

качествен, равнопоставен и навременен достъп до услугите на спешна медицинска 

помощ (СМП) на гражданите на Република България и пребиваващи на нейната 

територия в изпълнение на стратегическите насоки и цели на Националната здравна 

 
99 Доклад по проект „Трансфер на иновации в здравеопазването“, финансиран от Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.“, Процедура BG05M9OP001-4.001 Транснационални и 

дунавски партньорства за заетост и растеж 
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стратегия 2020, Концепцията за развитие на системата за спешна медицинска помощ в 

Република България 2014-2020 г. и Националната здравна карта. 100 

 

Аптечна мрежа 

 

Аптечното обслужване е организирано само в град Банско, в който функционират 

13 аптеки, от които 12 са град Банско и 1 е в град Добринище.101  

Проблем се оказва набавянето на необходимите на старите хора лекарства, 

особено в селата, в които няма аптеки. Преценката за мястото на откриване на аптеката, 

за нейния режим на работа, обемът на предоставени услуги и продукти е единствено в 

ръцете на стопанската инициатива на носителя на разрешение за търговия на дребно с 

лекарствени продукти. За решаването на проблемите за достъпа до фармацевтична 

услуга от населението от малките общини в страната е необходимо да се предприемат 

действия в посока разработване на мерки за стимулиране предоставянето на 

фармацевтичната услуга в малките населени места. 

 

3.2.2. Осигуреност на населението с медицински персонал 

 

Нормалното функциониране на здравната система, освен от наличната здравна 

инфраструктура е свързано и с кадровото обезпечаване с персонал от лекари, 

стоматолози (лекари дентисти) и медицински специалисти по здравни грижи (акушерки, 

медицински сестри, фелдшери и др.). 

 

Фигура 3.2.1. Динамика на медицинския персонал в 

община Банско (2014-2020г.) 

Общият брой на лекарите в 

община Банско  през 2020г. е 

13, като техният брой е 

намалял с 12,5% спрямо 

2014г., когато са 16. Броят на 

лекарите по дентална 

медицина през 2020г. е 14, 

като се отчита увеличение с 

близо 17% спрямо 2014г.  

Медицинските специалисти 

по здравни грижи са 31 през 

2020г., като се отчита ръст от 

близо 15% спрямо 2014г.  
 

Като цяло броят на медицинския персонал е относително стабилен, но 

недостатъчен за обслужване на населението в община Банско и на динамичния 

туристически поток, особено през зимния сезон. В сферата на здравеопазването чрез 

 
100 Източник: Министерство на здравеопазването, https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-

kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/izvrshvane-na-smr-yugozapaden-rajon-za-planirane-v/ 
101 Източник: Регистър на аптеките в България; Изпълнителна агенция по лекарствата към МЗ 
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действащата законова и подзаконова уредба са регламентирани следните нормативи за 

обхват на контингенти от обслужвано население: обхват на пациентите, обслужвани от 

един лекар (пациентска листа) – долна граница – 800 д. и горна граница 1500 д.; 

минимално време за извършване на прегледите – 20 минути. По отношение на 

нормативните стандарти в община Банско динамиката на населението се движи в 

средните граници. 

 

Фигура 3.2.2. Динамика на население на един лекар в 

Община Банско (2014-2020г.)  

На един лекар в общината се 

падат 1000 пациента (към 

2020г.), при 799 д. през 2014г., 

което показва рязко 

нарастване на натовареността 

на лекарите в общината 

спрямо техните колеги на по-

високите административни 

нива – за област Благоевград 

– 333 д., за Югозападен 

райони – 212 д.102  
 

Населението, което се пада на един лекар по дентална медицина за 2020г. е 929д., 

което се доближава до данните за област Благоевград - 978 д. и по-високо на ниво 

Югозападен – 826 д. 

 

Фигура 3.2.3. Динамика на население на един лекар по 

дентална медицина в Община Банско (2014-2020г.) 

От наличието на медицински 

практики за първична 

дентална помощ в 

населените места с най-

голяма концентрация на 

население, може да се 

направи извод, че е осигурен 

достъп до дентални услуги. 

 
 

Ясно изразен е недостигът на общопрактикуващи лекари в община Банско. Към 

2020 г. първична извънболнична медицинска помощ се осъществява от 7 

общопрактикуващите лекари (ОПЛ)103, регистрирани на територията на общината, 

разпределени по населени места, както следва: град Банско – 4; град Добринище – 2; с. 

Места – 1. При усреднен норматив за брой на пациентска листа 1300 д. (при нормален 

относителен дял на здравноосигурените лица) потребностите от общопрактикуващи 

 
102 Източник: НСИ 
103 Източник: интернет страница на НЗОК, 

https://services.nhif.bg/references/lists/opl.xhtml;jsessionid=C346F2B39E8CD2BFBFD49224EC34B673 
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лекари на територията на община Банско са 11 общопрактикуващи лекари за периода до 

2035г.104 

Това ясно показва недостатъчно задоволяване на нуждите на населението от 

здравни услуги. Всички здравноосигурени лица във всички населени места в общината 

са обхванати от общопрактикуващите лекари, но част от тях трябва да пътуват, за да 

посещават личния си лекар. 

Доболничната лечебна помощ със сегашната си характеристика и организация е в 

състояние да задоволява потребностите и в перспектива. В същото време, отчитайки 

курортно-туристическите функции на общината и натоварването на територията през 

активния туристически сезон с голям брой туристи (при максимално дневно натоварване 

около 5000 туристи), е необходимо да се осигури необходимият медицински персонал за 

удовлетворяване потребностите на туристите от здравни грижи. За целта, разчетите 

показват, че през активния туристически сезон са необходими между 4 и 5 временни 

лекарски кабинети в зоните с висока концентрация на туристическа инфраструктура. 

Общинска администрация - Банско оказва не само непрекъсната подкрепа на 

системата на здравното обслужване в общината, но и полага усилия за превантивна и 

информационна работа сред ромското население. Негативната тенденция, свързана със 

здравословното състояние на лицата от ромски произход е обусловена от по-висока 

заболеваемост, по-лоши условия на живот и изключването от здравноосигурителната 

система на много от ромите. Проблем е, че около 20-30 граждани от ромски произход са 

здравно неосигурени.105  

По-кратката продължителност на живот сред ромската общност може да бъде 

показател на няколко неща – от една страна ниска здравна култура и традиционни 

разбирания; от друга страна – ограничен достъп до качествени здравни услуги поради 

липса на човешки и финансов ресурс, който да обезпечи нуждите от медицинска и 

здравна помощ (мобилен кабинет и др.). В община Банско мобилни здравни услуги не са 

налице.106 

Общинската администрация реализира идеята за здравен медиатор и към момента 

за нуждите на цялата община има назначен един. Успешната практика на ромския 

здравен медиатор, финансирана чрез МТСП и Министерство на финансите създава добри 

условия за провеждане на поредица от превантивни мероприятия. В резултат от работата 

на медиатора са увеличени плановите имунизации – от 3 през 2012 г. на 14 през 2020 г. 

Медиаторът съдейства за провеждане на профилактични прегледи от ОПЛ, за 

осъществяване на дентални дейности, подкрепа за работа с институции и др. Бременните 

жени от ромски произход са изцяло обхванати и посещават редовно женска консултация. 

Медиаторът редовно провежда беседи на различни здравни теми. 

В районите с ромско население се провеждат и периодични посещения на 

представители от РЗИ – Благоевград, при които посещения се правят тестове за 

 
104 Източник: ОУПО 
105 Бележка: Данните са подадени от личните лекари, които имат практика на територията на община 

Банско 
106 Източник: План за действие на Община Банско в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване 

на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи 

в сходна на ромите ситуация за периода 2021 - 2023 г. (Проект) 
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туберкулоза, СПИН и други заболявания. Проведена е и кампания за ваксиниране срещу 

Ковид 19. 

 

3.2.3. Детско и училищно здравеопазване 

 

Детски ясли: На територията на община Банско функционират яслени групи към ДГ 

„Здравец“, гр. Банско – 3 бр. и ДГ „Мечо Пух“, гр. Добринище – 1 бр. 

 

Детска млечна кухня: В град Банско към ДГ „Здравец” функционира детска млечна 

кухня, която осигурява храна за деца от 10 месеца до 3 години. 

 

Здравно обслужване в детските градини и училищата: Организацията и дейността на 

здравните кабинети в детските градини и училища на територията на община Банско е 

уредена с Наредба №3 от 27 април 2000г. В общообразователните институции работят 

18 медицински сестри, но в ДГ „Слънце“, с. Места и ГТ „Алеко Константинов“, гр. 

Банско няма медицински персонал. С изключение на ДГ „Слънце“, с. Места във всички 

останали детски градини  училища има здравен кабинет. 

 

Таблица 3.2.2. Справка за броя на медицинските сестри и състоянието на здравните 

кабинети в учебните заведения и детски градини на територията на община Банско 

№ 
Училище/ Детска 

градина 

Брой 

мед. 

сестри 

Наличие на 

здравен 

кабинет 

Състояние на 

здравен 

кабинет 

Идентифицирани нужди за 

подобряване 

1 ДГ „Здравец“, гр. Банско 9 Да - 3 Много добро Няма 

2 
ДГ „Мечо Пух“, гр. 

Добринище 
3 

Офис на 

мед. сестра-

филтър 

Незадоволител

но 

Не отговаря на изискванията 

за здравен кабинет. Липсва 

достатъчна материална база. 

3 ДГ „Слънце“, с. Места 0 Не - - 

4 
СУ „Неофит Рилски“, гр. 

Банско 
1 Да Задоволително 

Необходимост от извършване 

на ремонтни дейности 

5 

НУ „Паисий   

Хилендарски“, 

гр. Банско 

1 Да Добро Ламинат и ново легло 

6 
ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий“, с. Места 
1 Да 

Незадоволител

но 

Необходимост от извършване 

на ремонтни дейности / стени, 

смяна на подовата настилка/ 

необходимост от медицински 

шкафове и мебели 

7 

ОУ „Св. Климент 

Охридски“, гр. 

Добринище 

1  

Да и  

стоматолог

ичен 

кабинет 

Задоволително 
Закупуване на инвентар и 

оборудване. 

8 
ПЛТГ „Никола 

Вапцаров“, гр. Банско 
1 Да Добро 

Медицински ръстомер с 

теглилка; медицинско бюро и 

стол; медицински шкаф за 

документация 

9 ПГЕЕ, гр. Банско 1 Да 
Незадоволител

но 

Недобро състояние на стени, 

таван и под. Захабени мебели и 
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№ 
Училище/ Детска 

градина 

Брой 

мед. 

сестри 

Наличие на 

здравен 

кабинет 

Състояние на 

здравен 

кабинет 

Идентифицирани нужди за 

подобряване 

оборудване. Основен ремонт 

на кабинета и закупуване на 

модерно оборудване и 

обзавеждане. 

10 

ГТ „Алеко 

Константинов“, гр. 

Банско 

0 Да Добро Да 

 

3.2.4. Общинска здравна инфраструктура 

 

Община Банско е собственик на сградата на бившата поликлиника в  град Банско. 

В сградата се отдават помещения под наем за здравни дейности – лекарски и 

стоматологични кабинети, лаборатории и др.  

През периода 2014-2020 г. са осъществени дейности за обновяване на сградите на 

бившите поликлиники в гр. Банско и гр. Добринище – подменена е дограмата и са 

поставени рампи за достъп в поликлиниката в гр. Банско. Със средства от бюджета на 

общината са извършени текущи ремонтни дейности на спешен център-гр. Банско. 

В Проекта на ОУПО е предвиден терен за реализация на проекта за изграждане на 

нов малък Медицински център в гр. Банско. Неговото изграждане е свързано и с 

необходимостта от предоставяне на спешна травматологична помощ, предимно през 

зимния сезон. 

За подобряване състоянието на здравната инфраструктура е извършен ремонт на 

съществуващи 7 амбулаторни кабинета в градовете Банско, Добринище и селата Гостун, 

Кремен, Места, Осеново и Филипово. Предоставено е обзавеждане, оборудване и 

консумативи на ФСМП – Банско. 107 

 

3.3. Образование 

 

В съответствие с българското законодателство, реформирането и развитието на 

образователната система са обект предимно на целенасочена държавна политика, 

фокусирана върху създаването на условия и възможности за нейното усъвършенстване 

и осигуряване на различни видове и степени на образование на гражданите. В обхвата на 

местните секторни политики в сферата на образованието и обучението попада 

осигуряването на качествена образователна инфраструктура. Последната включва 

институции на предучилищното обучение, общото, профилираното и професионалното 

образование – детски градини и различни видове училища. 

За реализиране на образователната политика на община Банско ежегодно е 

изготвяна Програма за детето в община Банско, в изпълнение на чл.21 от Закона за 

закрила на детето. За изпълнение на програмата са формулирани следните приоритети: 

 
107 Доклад по проект „Трансфер на иновации в здравеопазването“, финансиран от Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.“, Процедура BG05M9OP001-4.001 Транснационални и 

дунавски партньорства за заетост и растеж 
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намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата; 

осигуряване на равен достъп до качествена подготовка и училищно образование на 

всички деца; подобряване здравето на децата; насърчаване участието на децата; защита 

на децата от всякакви форми на злоупотреба; отдих, свободно време и развитие на 

способностите на детето 

Изпълняван е План за действие на община Банско за подкрепа на 

интеграционните политики за периода 2015-2016 г., както и за периода 2017-2020 г., 

който е разработен в сътрудничество с общинска администрация Банско, Дирекция 

„Социално подпомагане“, гр. Разлог, филиал гр. Банско, Дирекция „Бюро по труда“, гр. 

Разлог, филиал гр. Банско, представители на ромската общност, лични лекари и 

медицински център „Свето Благовещение“, училища и детски градини, Читалище 

„Никола Вапцаров“, гр. Банско. Основната цел е да се анализират и идентифицират 

предпоставките и да се планират дейности в изпълнение на интеграционната политика, 

насочена към българските граждани от ромски произход и други уязвими групи, 

живеещи в сходна ситуация и по този начин да се подпомогне развитието на общината 

 

Образователна структура  

 

Една от най-важните характеристики за развитието на човешките ресурси и 

формирането на техните професионални умения за участие в трудовия процес, е 

образователната структура.  

При съпоставяне на образователната структура на населението в общината със 

средната за област Благоевград (14%), прави впечатление по-големия потенциал от 

специалисти с висше образование в община Банско  (16,1%), докато той е под средните 

стойности за страната (19,6%). Както и в областта, така и в общината най-многобройно 

е населението със средно образование. Относителният дял на хората със средно 

образование (45,5%) е леко по-висок от показателя за областта (43,7%). Делът на хората 

със завършено основно, начално или незавършено образование е по-нисък от този в 

областта (41,2%), като обхваща общо 37,9% от населението на община Банско. Като 

неграмотни са се определили само 61 лица, или 0,5% от анкетираните през 2011 г.  

В общинския център 80,9% от населението е с висше образование, в гр. 

Добринище жителите с висше образование съставляват 11,9 % от населението, а в с. 

Места - 9,8%. Ниско образованите (под основно образование) са 12,1% от населението в 

общината над 7 годишна възраст. 

 

Общинска образователна политика 

 

Община Банско осъществява активна политика в образователния сектор в 

съответствие със законово регламентираните правомощия, които дават възможност за 

координирано и ефективно разпределение на учащите в съответните училищни 

паралелки, подкрепа на предучилищното обучение във всички допустими направления, 

стимулиране развитието в средищните училища и своевременно реновиране и 

обновяване на материалната база и оборудване в училищата. 
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Системата на образованието в община Банско включва: детски градини – 3; 

общообразователни училища – 4; професионални гимназии – 3. За образованието в 

общината е характерно, че то е основно с публичен характер. Към момента няма учебни 

институции, които се финансират от частния сектор. Община Банско прилага действащ 

механизъм за финансиране на делегираните от държавата дейности и политики за 

обезпечаване на дейностите за подкрепа за личностно развитие чрез дофинансиране на 

общински образователни и младежки програми, програми за спорт, превенции, здраве и 

социални дейности, програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби. Използване 

на възможности по оперативни програми за допълнително финансиране. 

 

3.3.1. Предучилищно образование 

 

През периода 2014-2020г. броят на детските градини в община Банско нараства: 

през 2014г. функционира 1 детска градина, през 2015 – 2 и от 2017г. – 3. В трите детски 

градини се осъществява предучилищното обучение. Това са: ДГ „Здравец“, гр. Банско, с 

общо 5 филиала в гр. Банско, в т.ч. и яслена група; ДГ ,,Слънце“, с. Места, с филиал и в 

село Филипово и ДГ „Мечо Пух“, гр. Добринище с още 2 групи в ОУ „Св. Кл. Охридски“ 

в гр. Добринище. Общо са разкрити 19 групи в детските градини. ДГ ,,Слънце“, с. Места 

е определена за средищна детски градини  и в нея се обхванати деца от населени места, 

в които няма детски градини.108 В ДГ „Здравец“, гр. Банско има проблем с пълняемостта 

на групите в резултат на недостига на материалната база. Групите са формирани над 

допустимия капацитет – по 29 – 30 деца, при норма 23, с Решение на Общинския съвет.109 

Към ДГ „Здравец“, гр. Банско функционират 3 яслени групи и в ДГ „Мечо Пух“, гр. 

Добринище – 1 яслена група за деца от 10 месеца до тригодишна възраст. В ДГ „Здравец“ 

е разкрит логопедичен кабинет.  

 

Фигура 3.3.1. Брой деца и места в детските градини в 

община Банско за периода 2014 – 2020г.110 

През периода 2014-2020г. 

капацитетът на детските 

градини остава относително 

запазен. Спадът на децата, 

посещаващи детска градина е 

слаб - 1,4% за учебната 

2020/2021г. спрямо 

2014/2015г., като плавно 

увеличение на броя на децата 

се наблюдава за учебните 

2018/2019г. (514д.) и 

2020/2021г. (507г.).  

 
108 Източник: Решение № 856 на Министерския съвет от 26 ноември 2020 г. за приемане на Списък на 

средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2020/2021 година (ДВ, бр. 102 

от 1 декември 2020 г.) (публ. 30.11.2020 г.) 
109 Източник: Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на 

територията на Община Банско. 
110 Източник: НСИ. 
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Причините в тази положителна тенденция на обхвата на деца, които се включват 

в институциите на предучилищното образование са свързани, както с броя на родените 

през годините, така и в увеличаване на трудовата ангажираност на родителите. В 

детските градини се приемат деца и на сезонните работници в общината. Значение оказва 

държавната и местна образователна политика, насочена към по-ранна социализация на 

децата чрез посещение в детска градина и мерките свързани със задължителното 

предучилищно образование.  

По Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на 

детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022 г. на МОН е осигурено финансиране 

за изграждане на нова детска градина в УПИ ХII-3872,3957, 3958., кв.237, гр. 

Банско.111През учебната 2014/2015г. на 100 деца са се падали 107 места в детските 

градина, а през учебната 2020/2021г. на 100 деца се падат 110 места.112 Част от капацитета 

на детските градини остава свободен. Това показва, че местата в детските градини са 

достатъчни и към момента напълно задоволява потребността от услугата по населени 

места. 

 

3.3.2. Училищно образование 

 

Общинската политика има задачата да решава проблемите, свързани с обхвата на 

всички деца в образователната система, посещението в училище и повишаване 

качеството на образованието, с цел достигане на високо образователно ниво. През 

периода 2014г. – 2020г. броят на училищата в община Банско остава непроменен – 7 

училища, от които 4 общообразователни и 3 професионални. От тях в град Банско са 5, 

в град Добринище – 1 и в с. Места – 1. За средищно е определено Основно училище „Св. 

св. Кирил и Методий“, с. Места113, в което са обхванати учениците от населени места, в 

които няма училище.  

Общообразователните училища са: Начално училище „Св. П. Хилендарски, гр. 

Банско; Средно училище „Неофит Рилски“, гр. Банско; Основно училище „Св. Климент 

Охридски“, гр. Добринище; Основно училище „Св. св. Кирил и  Методий“, с. Места. 

 

Фигура 3.3.2. Учащи в общообразователни училища в 

община Банско (2014-2020г.)114 

През 2020/2021г. се обучават 

913 ученици, като се отчита 

устойчива тенденция към 

увеличаване на учениците - 

ръст от 14,7% спрямо 

2014/2015г. Увеличават се 

учениците от I - IV клас в 

резултат от положителния 

демографски ръст.  

 
111 Източник: МОН, https://www.mon.bg/bg/100871 
112 Източник: НСИ 
113 Решение № 856 на Министерския съвет от 26 ноември 2020 г. за приемане на Списък на средищните 

детски градини и училища в Република България за учебната 2020/2021 година (ДВ, бр.102/1.12.2020 г.)  
114 Източник: НСИ 



115 

 

Таблица 3.3.1. Учащи в общообразователни училища по групи класове в община Банско 

(2014-2020г.) 

година Общо I - IV клас V - VII клас 
V - VIII 

клас 

VIII - XII 

клас 

IX - XIII 

клас 

2014/2015 796 473 X 323 X - 

2015/2016 841 499 X 342 X - 

2016/2017 837 511 X 326 X 0 

2017/2018 845 516 329 X - X 

2018/2019 883 508 355 X 20 X 

2019/2020 915 507 363 X 45 X 

2020/2021 913 487 358 X 68 X 

 

През анализирания период рязко нараства броят на завършилите основно 

образование в общообразователните училище. 

 

Фигура 3.3.3. Завършили основно образование в 

общообразователните училища в община Банско (2014-

2020г.) 

 

През 2014 г. завършилите са 

2014г., а през 2020г. техният 

брой достига 122.  

Прогнозите са за задържане, с 

малка тенденция към 

увеличаване на досегашните 

нива в броя  на ученици в 

община Банско. 
 

 

През периода 2014-2020г. броят на паралелките в училищата се увеличава, като 

през учебната 2014/2015г. те са 40, а през 2020/2021 - 47. Проблем през последните 

години е пълняемостта на паралелките в училищата. За селата от район Места 

единственото училище, което предлага обучение от 1 до 7 клас е ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий“, с. Места. В него функционират паралелки с 10 и с под 10 деца, което 

затруднява покриването на високите критерии на държавните образователни изисквания 

/ДОИ/. Напуснали училище към 31.12.2020 г. по данни от НСИ в общината са общо 25 

ученици между І и VІІ, като една част от тях вероятно са се преместили, а друга са 

отпадащи от образователната система. В най-горните класове от 9 – 13 клас (по 

неофициални данни тези деца са между 3 и 6 годишно). 

 

Професионално образование 

 

Професионалното образование се реализира в мрежа от професионални гимназии 

с прием след VII и VIII клас. В община Банско се осъществява от 3 професионални 

гимназии в град Банско – 2 общински (Професионална лесотехническа гимназия 

„Никола Вапцаров“ и Гимназия по туризъм „Алеко Константинов“) и 1 държавно 

(Професионална гимназия по електроника и енергетика). 
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Фигура 3.3.4. Учащи в професионалните училища в 

община Банско (2014-2020г.)115 

През периода се отчита спад 

на учащите в 

професионалните училища, 

въпреки че се обучават 

ученици и от други общини. 

Част от учениците след 

седми клас се ориентират 

към учебните заведения в 

по-големите градове. Най-

много ученици има в 

паралелките за придобиване 

на III степен на 

професионална 

квалификация. В общината 

няма действащи центрове за 

професионално обучение, а 

лицензията на ЦПО към 

Общинска Администрация 

Банско Служба „Заведения 

за социални услуги“, гр. 

Банско е прекратена.116 

 
 

Фигура 3.3.5. Учащи в професионалните училища по 

степен на професионална квалификация в община 

Банско (2014-2020г.) 

 

 

Приоритетните направления в сферата на професионалното образование са: 

разширяване на възможностите за придобиване и усъвършенстване на професионалната 

квалификация в контекста на учението през целия живот; развитие и усъвършенстване 

на институционалните партньорски модели на национално и европейско ниво; 

повишаване на качеството на началното и продължаващо ПОО в съответствие с 

променящата се структура на икономиката, изискванията и потребностите на 

националния и европейския пазар на труда; укрепване на институционалната среда за 

по-висока ефективност на предоставяните публични услуги, информираност и 

прозрачност на ПОО за гражданите и бизнеса. 

 

Фигура 3.3.6. Завършили средно образование в 

професионалните училища в община Банско (2014-

2020г.) 

Обезпокоителен е фактът, че 

през периода намалява броят 

на завършилите средно 

образование в 

професионалните училища в 

общината. 

Възможността е засилване 

взаимодействието между 

образователните институции  
 

 
115 Източник: НСИ 
116 Източник: НАПОО, Регистър на центровете за професионално обучение 
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и местния бизнес чрез съвместни проекти/ инициативи за подготовка на учениците за 

професионална реализация. 

 

Професионална лесотехническа гимназия „Никола Вапцаров“, гр. Банско обучава 

по следните специалности: „Горско стопанство“, „Дърводобив“, „Мебелно 

производство“. Училището разполага със специализирани кабинети по: ловно 

стопанство; ботаника с дендрология; защита на гората; лесовъдство и почвознание; 

лесоползване, таксация и екология; борба с ерозията. техническо чертане. За 

практическите занятия по специалните предмети учениците се обучават в дендрариума, 

разположен в двора на училището, както и изнесена практика в Национален парк 

„Пирин“. Гимназията разполага с добре оборудвани работилници, физкултурен салон, 

ученически стол и обновено общежитие на четири етажа.117 

 

Гимназия по туризъм „Алеко Константинов“118 провежда обучение по 

специалностите „Организация на хотелиерството“, „Производство и обслужване в 

заведенията за хранене и развлечения“, „Производство на кулинарни изделия и напитки“ 

и „Обслужване на заведения в общественото хранене“. Гимназията е член на 

Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. Обучението се съчетава с учебна 

практика в реномирани четири и петзвездни хотели и ресторанти.  Училището разполага 

с добра материално – техническа база. 

 

Професионална гимназия по електроника и енергетика (ПГЕЕ)119 

Провежда обучение по следните специалности, съобразени с актуалните тенденции на 

пазара на труда: „Компютърна техника и технологии“, „Приложно програмиране“, 

„Електрически превозни средства“, „Топлоенергетика“, „Компютърни мрежи“. Те са 

изцяло обезпечени с необходимата материална база и квалифицирани преподаватели. 

Община Банско участва като партньор по проект „Изкуствата и културата като 

ресурс за постигане на общество с икономика на знанието“, финансиран от ОП РЧР. 

Целта на проекта е подобряване качеството на образованието и обучението на студентите 

от всички специалности от Факултета по изкуствата към Югозападен университет 

„Неофит Рилски“ – Благоевград, в съответствие, както с потребностите на бизнеса и 

пазара на труда, така и с обществения интерес за достъпни и приобщаващи култура и 

изкуства, развиващи творческата активност, иновативност и общ личностен потенциал 

на гражданите. 

В процес на изпълнение е проект „Заедно напред“ с бенефициент Професионална 

гимназия по селско стопанство и туризъм „Алеко Константинов“, финансиран от ОП 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Целта на проекта е да се 

постави акцент върху интеркултурността, която се интерпретира като възможност за 

взаимно обогатяване чрез взаимодействие между учениците от различните етнически 

малцинства, чрез изява на собствената им културна идентичност и поле за формиране на 

 
117 Източник: Интернет страница на ПЛТГ „Никола Вапцаров“ - град Банско; http://www.pltg-

bansko.com/priem.html 
118 Източник: Интернет страница на ГТ „Алеко Константинов“, https://www.pgtbankya.com/za-nas 
119 Източник: Интернет страница на ПГЕЕ, http://pgeebansko.org/ 
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национална идентичност. Чрез реализацията на проектните дейности ще се постигне 

съхраняване и утвърждаване на различните идентичности на учениците и ще се ограничи 

рисковото поведение на учениците, като през свободното им време те ще бъдат насочени 

към полезни и интересни занимания, чрез развиване и обогатяване на техните 

възможности. В резултат от изпълнението на проекта се очаква интегриране в 

образователната система на 39 деца, ученици, младежи от етнически малцинства 

В рамките на периода на устойчивост на проекта „Приятелството прави чудеса“ 

продължава работата, свързана с въвеждането на приобщаващо обучение за деца със 

специални образователни потребности в партньорските училища: НУ „Св. Паисий 

Хилендарски“, СУ „Неофит Рилски“ и ДГ „Здравец“ 

Подкрепени са 3 бизнес-инициативи, ориентирани към осигуряване на заетост и 

възможност за повишаване на квалификацията и преквалификацията на млади хора 

и/или безработни лица с цел задържането им в общината – в процес на изпълнение са 3 

проекта, финансирани от ОП РЧР 2014-2020, насочени към създаване на устойчиви нови 

работни места с бенефициенти „Ес Джи Билд“ ООД, „Мираж пропърти мениджмънт“ 

ЕООД, „Рекс консултинг“ ООД. В изпълнение на проектите се предвижда да бъдат 

назначени и обучени в съответните професионални направления общо 20 лица. 

 

Транспорт  

 

За децата и учениците е осигурен безплатен превоз до образователните 

институции, в които се осъществява тяхното обучение. Изградена е оптимална и гъвкава 

транспортна схема с наличните училищни автобуси като е осигурено безопасното 

придвижване на учениците до съответното училище. За пътуващите средношколци, в 

това число и роми, е организиран безплатен транспорт в две направления: Банско – Баня 

– Якоруда; Банско – Добринище – Места – Филипово. 

 

Кариерното ориентиране на учениците 

 

Кариерното консултиране и ориентиране на учениците от община Банско с оглед 

подпомагането им в самостоятелен и осъзнат избор на образование и/или професия и 

осъществяване на връзка между училището и пазара на труда, се осъществява главно от 

училищата. Включват се дейности за информиране, консултиране, посредничество и 

подпомагане на децата и учениците да осъзнаят необходимостта от формирането на 

конкретни умения, да придобият знания относно ресурсите и съществуващите 

възможности на образователната система за личностното им развитие. Общината и 

училищата следва да организират своята работа по предоставяне на кариерно 

консултиране на децата и учениците (като част от общата подкрепа за личностно 

развитие). Тази функция следва да се има предвид при евентуалното създаване на нова 

общинска институция – център за подкрепа за личностно развитие, съгласно чл. 49, ал.1 

, т. 2 от ЗПУО. 
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3.3.3. Личностно развитие на учениците 

 

Община Банско изпълнява Общинска стратегия за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците на територията на община Банско (2018-2020 г.)120, която 

е насочена към надграждане и ефективно развитие на системата за предоставяне на обща 

и допълнителна подкрепа на децата и учениците на община Банско, както и осигуряване 

на възможности за разнообразна личностна изява на всички деца и ученици. 

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, СИП, клубове по интереси, училищни детски съвети, както и 

разнообразни извънкласни дейности, спортните клубове, общинските спортни школи, 

школите по изкуства, които съществуват в читалището или като частни школи. 

 

Деца и ученици с изявени дарби 

 

Общинска програма „Децата на Банско“121, приета с решение на общински съвет 

№ 220/Протокол № 15 от 04.09.2020г. е насочен към подпомагане на деца и младежи с 

изявени дарби чрез: осигуряване на бази за качествено образование, развитие на 

творческите способности и спортни изяви: спортните бази на общината, училища, детски 

градини, читалища и др.; осигуряване на извънкласни форми за занимания; организиране 

и провеждане на летни школи; подпомагане организирането и участието на изявени деца 

и младежи в конкурси, обучителни и спортни лагери, пленери, турнири, олимпиади и др.; 

организиране на образователни, спортни и културни събития, чрез които децата и 

младежите могат да демонстрират знанията и възможностите си; проучване на 

желанията и интересите на децата с изявени таланти и насочването им към подходящи 

форми за ангажиране на свободното време. 

Морално, материално стимулиране и/или финансово стимулиране, чрез бюджета 

на община Банско, което включва: грамота; статуетка/ плакет; материални награди; 

еднократна финансова награда; финансово подпомагане на ученици за транспорт при 

участия в международни прояви; едногодишна стипендия. 

За второто полугодие на 2020 г. са предложени за морално и материално 

стимулиране и са наградени 21 /двадесет и един/ ученици, разпределени както следва: 

Необходимо е да се увеличи индивидуалната работа с децата, за да се открият 

закодираните заложби и в същото време да се разработват не само авторски програми на 

учителите, свързани с учебния процес в извънкласната форма, но и разработването на 

индивидуална програма за всяко дете с изявени дарби в училище. Институциите в 

образователната система трябва да отговорят на новите предизвикателства и да 

 
120 Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на 

община Банско, 2018-2020г. 
121 Източник: https://www.bansko.bg/phocadownloadpap/normativni-i-aministrativni-aktove/strategii-i-

programi/2020/obshtinska-programa-detzata-na-bansko-za-podpomagane-na-talantlivi-detza-i-mladezhi-na-

teritorijata-na-obshtina-bansko-290920.pdf 
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предложат нова визия за развитие пред традиционните образователни модели и 

традиционните форми на общуване.  

 

Деца и ученици със специални образователни потребности (СОП) 

 

Специален акцент в образователната политика е интегрирането на децата със 

специални образователни потребности (СОП). При идентифициране на деца със СОП се 

полагат всички усилия за качественото им включване в учебния процес. Прилагат се 

механизми за социална интеграция на ученици и деца със специални образователни 

потребности (СОП).  

Ресурсно подпомагане на деца и ученици със СОП през периода 2014-2020г. се 

осъществява от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото 

образование - Благоевград122, работещи на територията на община Банско. За 

осигуряване на по-пълноценна педагогическа подкрепа към системата работят 2 

логопеди, 1 училищен психолог и 1 педагогически съветник.  

Според оценка на общинската администрация провежданото ресурсно обучение 

през последните 10 години не дава очакваните резултати. Повечето от децата със СОП 

са получили социална интеграция в реална училищна среда, но не са успели да овладеят 

дори минимума от знания и умения, необходими за завършване на клас и етап на 

образователна степен, въпреки работата по индивидуални учебни програми. Децата със 

СОП преминавали през образователната система са я напуснали без образование и без 

никаква професионална подготовка. В ПЛТГ „Никола Вапцаров“ се обучават 4 ученика 

със СОП/ интелектуални затруднения/ в комбинирана форма и имат реални шансове да 

придобият професионална подготовка по професия или част от професия.123 

По мнение на специалните педагози в училищата, методиката за работа с децата 

с обучителни трудности е дълбоко погрешна. Крайно недостатъчни са часовете за 

ресурсно обучение - 2 часа /седмично. Посочват се следните трудности при провеждане 

на интегрираното обучение на деца със СОП: 

− Ограничен е достъпът на децата със СОП до учебното съдържание, поради липса 

на специална методика за обучението им и на подходящи учебници, отговарящи 

на диагнозата и потребностите им. 

− Липсват специални програми и помагала, които да подпомагат адаптирането на 

учебния материал към интелектуалните възможности на детето.  

− Недостатъчен брой часове за специално обучение (два часа седмично), 

− Недостатъчен брой ресурсни учители, 

− Броят на децата с обучителни трудности е много по-голям от тези, които са 

регистрирани от регионалния Екип за подкрепа на приобщаващото образование 

Благоевград и насочени за ресурсно подпомагане, след оценка на индивидуалните 

им потребности; 

− Трудна комуникация с родителите; 

 
122 Източник: http://rescentre-blagoevgrad.eu/mod/page/view.php?id=4 
123 Източник: Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на 

територията на община Банско, 2018-2020г. 
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− Неразпознати навреме трудности в обучението, а с това и ненавременна психо-

педагогическа диагностика; 

− Липса на разбиране и подкрепа от страна на родителите, в много случаи поради 

неясна представа и неосъзнаване на реалното състояние на ученика. 

 

Идентифицирана е необходимостта от предоставяне на психологическа подкрепа 

за учениците в общинските образователни институции непрекъснато нараства. 

Проблемното поведение, проявите на агресия и насилие, разпространението и 

употребата на наркотици сред подрастващите, както и ранното отпадане от училище са 

явления с дълбоки социално-психологически корени. За тяхното преодоляване и 

превенция е необходима постоянна психологическа и терапевтична работа на 

училищните Екипи за подкрепа, съдействието на родителите и на цялата общественост. 

От училищен психолог и терапевт се нуждаят и средношколците от професионалните 

гимназии, както и децата от основните училища в град Добринище и село Места. 

Като недостатъчна се определя логопедичната подкрепа. Логопеди има само в ДГ 

„Здравец“ и СУ „Неофит Рилски“, гр. Банско. Не се провежда логопедична и 

психологическа работа с ученици, поради липса на достатъчен финансов ресурс в ДГ 

„Мечо Пух“, гр. Добринище, ДГ „Слънце“, с. Места, ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. 

Добринище и ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, с. Места.  

 

Деца и ученици в риск от социално изключване 

 

Училищните ръководства и общинска администрация полагат усилия за 

намаляване броя на учениците, които не посещават училище. Експедитивно и отговорно 

се работи за обхвата на всички деца в задължителното предучилищно и училищно 

обучение и се прилага „Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане 

и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна 

и училищна възраст“. От всяко училище и детска градина има представител за участие в 

Механизма за обхват на деца и реално всички деца в общината са обхванати от 

образователните институции. Във всички училища се провеждат регулярни родитело-

учителски срещи. Работи се с Училищните настоятелства, с отдел „Закрила на детето“ и 

Детска педагогическа стая към РУ „Полиция“, гр. Банско. Успешна форма през годините 

на педагогическо въздействие е обучителната дейност „Училище за родители“, 

провеждана в НУ „Св. Паисий Хилендарски“. 

 

Интеграция на уязвими групи  

 

В учебните заведения в община Банско е създадена атмосфера на толерантност и 

търпимост към социокултурните различия между етносите. Приобщаването на ромската 

общност в община Банско е в традицията на местното население и е започнало отдавна. 

Не съществуват образователни неравенства. Няма дискриминация на децата от ромски 

произход, техният брой плавно расте и това трябва да се отчита в дейността на 

съответното училище. 
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В ромската общност в община Банско говоримият език е българският. Няма 

реална потребност от създаване на допълнителни образователни условия за изучаване на 

майчин език, различен от българския. 

В община Банско няма обособени училища, в които да се обучават само деца от 

малцинствени общности. В общината няма сегрегирани райони или населени места. Във 

всички основни училища се осъществява целодневно обучение с децата от І до VІІІ клас 

при желание на родителите на децата. Към момента трима младежи от ромски произход 

продължават образованието си в университет, а двама са завършили висшето си 

образование. 

Като част от устойчивата интеграционна политика е реализиран проект 

„Подкрепа за дуалната система на обучение“, с бенефициент МОН, финансиран от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, 

съфинансиран от Европейския социален фонд. Целта на проекта е да разшири обхвата на 

дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното 

образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. В 

проекта са включени ученици от ПГТ „Алеко Константинов“ и ПГЕЕ. 

По проект „Подкрепа за успех“, с бенефициент МОН, финансиран от Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., също 

са включени ученици от ПЛТГ „Никола Вапцаров“ и ПГТ „Алеко Константинов“ – 

Банско. Основната цел е да се подпомогне равният достъп до качествено образование и 

по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за 

преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното 

съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно 

завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна 

реализация. 

Учениците роми са включени в разнообразни форми на извънучилищни и 

извънкласни дейности - конкурси, изложби, фестивали, олимпиади, национални 

състезания, спортни и художествени школи към самите училища, тържества. 

 

Обществени съвети и други дейности 

 

В община Банско важна роля имат Обществените съвети към училищата и 

детските градини. Съгласно Глава XIV от ЗПУО, за първи път се регламентират функции 

и отговорности на родителите за пряко участие в управлението на образователния процес 

в институциите в сферата на образованието. Чрез Обществените съвети към съответните 

институции се наблюдава активно участие на родителите в живота на детските градини 

и училища. Инициират се благотворителни дейности в помощ на деца и ученици от 

уязвимите групи, както и за подпомагане обновяването на материалната база. Активното 

участие на родителите и Обществените съвети спомага за решаване на редица проблеми 

свързани с проблемно поведение на ученици.   

Реализирани са редица дейности по посока превенция на рисковите фактори на 

жизнената среда и повишаване нивото на информираност и придобиване на знания и 

умения за здравословен начин на живот сред младите хора в общината: дейности по 

Профилактика на наркоманиите под ръководството на специалисти от Общински съвет 
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по наркотични вещества - гр. Благоевград и Местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; информационна кампания 

за превенция на наркоманиите във всички училища в общината, съвместно с РУ 

„Полиция“, Банско и Общински съвет по наркотични вещества-гр. Благоевград; 

информационна кампания за употребата на енергийни напитки и трафика на хора; 

превенция и борба с диабета; превенция и контрол на ХИВ/СПИН 

Провежда се обучителна програма „училище за родители“ в училищата, изнасят 

се обучителни лекции от специалисти по училищата за повишаване здравната култура на 

учениците, организират се допълнителни мероприятия за децата през лятото 

 

3.3.4. Обезпеченост на образователната система със специалисти 

 

Фигура 3.3.7. Педагогически персонал, детски учители 

в детските градини и учители в училищата в община 

Банско за периода 2014 – 2020г.124 

 

Промяната в броя на 

учениците оказва пряко 

влияние върху педагогическия 

персонал. В детските градини 

се наблюдава плавно 

увеличаване на 

педагогическия персонал, вкл. 

и на детските учители. В 

училищата се отчита ръст, 

който е свързан с промените в 

образователната система. През 

периода 2014 – 2020г. редовно 

се повишава професионалната 

квалификация на учителите 

чрез участия в обучения, 

семинари, конференции, 

срещи за обмяна на опит, 

кредити за кариерно развитие. 
 

 

Системната квалификация на работещите в сферата на образованието, свързана с 

качественото прилагане на нормативната уредба за приобщаващото образование, доведе 

до повишаване подготвеността на педагогическите специалисти със справяне с 

предизвикателствата на в обучението на „различните деца“. В една от детските градини 

четири от учителките имат магистърска степен по интеркултурно образование и 

споделят своите знания с колегите си.  

По данни от общинската администрация училищата и детската градина 

разполагат с квалифицирани учители по учебните предмети. Има липса на 

квалифицирани кадри – психолози, логопеди и педагогически съветници за работа с деца 

и ученици с проблемно поведения. Това означава, че функциите на тези специалисти се 

 
124 Източник: НСИ. 
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изпълняват от други членове на педагогическите колективи, без да имат подготовка и 

време за това. Все още не е достатъчен обхватът и задълбочеността на квалификацията 

на учителите в училищата и детските градини и няма критична маса на промяна в 

нагласите на учителите да припознават като свое професионално поле и работата с деца 

и ученици със СОП, дори и те да са малка част от деца и ученици, с които работят. 

Важно е осигуряване на необходимите условия за повишаване квалификацията на 

педагогическите специалисти за придобиване и усъвършенстване на компетентностите, 

за идентифициране на потребностите и предоставяне на обща и допълнителна подкрепа. 

 

3.3.5. Състояние на образователната инфраструктурата 

 

В образователния сектор има 14 сгради, сред които четири училища (гр. Банско, 

гр. Добринище и с. Места), шест детски градини (гр. Банско и гр. Добринище) и две 

детски ясли (гр. Банско и гр. Добринище). Четири от сградите на образователния сектор 

са със статут „за училище“, но към настоящия момент не се използват (с. Гостун, с. 

Осеново, с. Кремен и с. Обидим). 

Ежегодно се обновява сградния фонд и материалната база на училищата на 

територията на Община Банско Като цяло сградният фонд на образователната 

инфраструктура в община Банско е в добро състояние. Детските градини и училищата в 

град Банско се отопляват на ТЕЦ, в Добринище – ТЕЦ/котелно и в с. Места – на дърва. 

В сградите на учебните заведения не е осигурена достъпна среда, те са без 

асансьори и с неприспособени стълбища, а сервизните помещения не са пригодени за 

ползване от деца с увреждания. Това не се отнася за сградите на ДГ „Здравец“, филиал 

№ 4 и 6, както и за сградата на Професионална гимназия по електроника и енергетика, 

където са изградени рампи, асансьори и пригодени за ползване от хора с увреждания 

сервизни помещения. Всички училища и детски градини в община Банско разполагат с 

добра материална база, достатъчно на брой класни стаи, кабинети по определени 

предмети и дейности, необходими за целодневната организация на учебния ден при 

едносменен режим на обучение. Във всички училища е организирано столово обедно 

хранене на принципа на кетъринга. 

Основното училище в град Добринище има малък физкултурен салон, който н е 

подходящ за нормалното провеждане на задължителната подготовка на учениците по 

физическа култура и спорт, а в с. Места учениците не разполагат с физкултурен салон. 

През периода са осъществени ремонтни дейности с цел подобряване на 

физическите качества (енергийна ефективност, обновяване на прилежащи терени и др.) 

на детските заведения и на училищата в общината. 

 

Таблица 3.3.2. Оценка на състоянието на образователната инфраструктура в община 

Банско 

обект 
местонахожде

ние 

Физическо състояние. Необходимост от подобряване 

ДГ 

„Здравец“, 

ул. „Пирин“ 

№12 

Сграда на детска градина – филиал №1 /Голева градина/, 

Отоплява се на ТЕЦ 
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обект 
местонахожде

ние 

Физическо състояние. Необходимост от подобряване 

гр. Банско ул. „Неофит 

Рилски“ № 27 

Сграда на детска градина – филиал №2 (централна) 

Отоплява се на ТЕЦ 

ул. „България“ 

№6 

Сграда на детска градина – филиал №3 и кухня 

Наличие на енергийно обследване от 2012г. – отоплява се 

на ТЕЦ 

ул. „България“ 

№6 

Сграда на детска градина – филиал № 4 и детска ясла 

Наличие на енергийно обследване от 2012г. – отоплява се 

на ТЕЦ. Има изградена рампа за осигуряване на достъп за 

деца с увреждания 

ул. „България“ 

№6 

Сграда на детска градина – филиал №5 

Отоплява се на ТЕЦ 

 

Оценка: Добра. Не са внедрявани мерки за енергийна 

ефективност и СТЕМ оборудване 

Необходимост: Необходимо е внедряване на мерки за 

енергийна ефективност. Липсва проектна готовност.  

ул. „Муратово 

езеро“ № 3 

Сграда на детска градина - филиал №6  

Оценка: Отлична. Сградата е построена през 2021г. за 4 

групи по 25 деца, разполага и с физкултурен салон. В 

техническо отношение сградата е в пълно съответствие 

със съвременните изисквания - инсталирани са асансьор за 

деца с двигателни проблеми и два кухненски асансьора, 

както и модерна отоплителна система. Финансирането е 

осигурено с Постановление на МС. 

Необходимост: Изграждане на външни съоръжения за 

игра, съобразени с възрастта на децата (пясъчници, 

пързалки, катерушки и т.н.). 

ДГ „Мечо 

Пух“,  

гр. 

Добринище 

ул. 

„Освобождени

е“ № 11  

Оценка: Много добро. През периода е подобрена 

материално – техническата база с финансиране по Проект 

„Красива България“ на МТСП. 

През 2015г. е ремонтирано покривното и под покривното 

пространство, подмяна на дограма, осветителни тела и 

интериор. 

През 2017г. е реализиран проект „Ремонт на вътрешно 

пространство на детска градина в град Добринище“: 

подменена е електрическата инсталация и ВиК мрежата, 

поставени са нови интериорни врати и отоплителни тела, 

пребоядисани са стените, а подовите настилки са изцяло 

подменени; ремонтирани са санитарни възли, закупени са 

нови мебели и е обособен кът за игра. 
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обект 
местонахожде

ние 

Физическо състояние. Необходимост от подобряване 

Необходимост: Ремонт на двора, преустройство на 

съществуващата кухня и столова в училището, 

реконструкция на физкултурния салон.  

ДГ 

„Слънце“ 

с. Места 

с. Места 

Оценка: Добра. 

ДГ „Слънце“ разполага с МТБ в три отделни сгради, 

намиращи се на територията на с. Филипово и с. Места. 

Помещенията в двете групи са освежени, за децата от 

подготвителна група в с. Места е изградена детска 

площадка със съоръжения за игри.(2020 г.)  

През 2021г. със средства от дарения, детската градина се 

сдоби с ново спално бельо за децата, съдомиялна и 

пералня. 

Липсва физкултурен салон. Отоплява се локално.  

Необходимост: Необходимо е внедряване на мерки за 

енергийна ефективност. Липсва проектна готовност. 

с. Филипово - 

филиал 

Оценка: Добра. 

Липсва физкултурен салон.  

Не са внедрявани мерки за енергийна ефективност и 

СТЕМ оборудване 

Необходимост: Демонтаж на външните съоръжения за 

игра и настилката под тях и подмяната им с нови. Също 

така и  обезопасяването на площадката от опасни 

електропреносни кабели, минаващи през нея и от опасна 

ограда на съседен имот. 

Необходимо е внедряване на мерки за енергийна 

ефективност. Липсва проектна готовност. 

Общински училища 

Начално 

училище 

„Св. Паисий 

Хилендарск

и“  

гр. Банско 

ул. „Пирин“ № 

16 

Оценка: Отлична. 

През 2014г. училището е оборудвано с мебели 

През 2020/2021 г. е преасфалтиран училищният двор. 

Изградена е нова библиотека като образователна среда. 

Училищните коридорите са организирани като 

функционална обучителна среда с кътове за почивка. 

Реновиран е и училищния стол.  

По проект „Образование за утрешния ден“ са закупени 8 

бр. таблети, предоставяни на ученици от уязвими групи за 

обучение от разстояние в електронна среда. В училището 

се работи и със софтуерна система „Енвижън“ (За своята 

работа тя изисква наличието на един единствен компютър, 

един проектор и мишка за всяко дете, с която то 

взаимодейства със системата). 
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обект 
местонахожде

ние 

Физическо състояние. Необходимост от подобряване 

Отоплява се с ТЕЦ,. 

Необходимост: 

Средно 

училище 

„Неофит 

Рилски“  

гр. Банско 

ул. „Тодор 

Александров“ 

№ 13 

Оценка: Много добра. 

Отоплява се с ТЕЦ. През периода са извършени следните 

инвестиции: изграждане на пожароизвестителна система и 

видеонаблюдение (2018г.); Подмяна на отоплителна 

система на втория етаж - старо крило с финансиране от 

МОН и съфинансиране от общинския бюджет. Реновиране 

на физкултурен салон със средства от МОН (2019г.); 

Вътрешни ремонтни дейности с бюджетни средства 

(2020г.); В процес на изпълнение е изграждане на поливна 

система по проект към ПУДООС; изграждане на учебни 

кабинети на етаж 0 с бюджетни средства. 

Ремонтиран е столът за хранене на учениците, разширено 

е видеонаблюдението и е усилен интернет-сигналът в 

училището (2021/2022г.) 

Необходимост: Ремонт на покрива на основната сграда; 

Подмяна на настилката в двора на училището; Укрепване 

на външна сграда /резервно котелно помещение/ 

Основно 

училище 

„Св. 

Климент 

Охридски“  

гр. 

Добринище 

ул. „Иван 

Галчев“ № 21 

Оценка: Много добра. 

Наличие на енергийно обследване от 2012г. – отоплява се 

на малка локална инсталация (котелно) с инсталирана 

мощност 0,72 MW функционира в училището в гр. 

Добринище, към която е предвидено да бъдат 

присъединени сградата на социалната кухня и ДГ „Мечо 

Пух“ през 2019 г. С това може да се каже, че в общината 

ресурсите от отпадъчна дървесна биомаса се усвояват 

добре. 

Асфалтиране на двор (2019г.); Изграждане на нова 

спортна площадка (2020г.); ремонт на покрив на стара 

сграда на училище, ремонт на 3 бр. стълбища (2021г.); 

ремонт на отоплителната инсталация на сградата. 

Необходимост: Изграждане на съвременна спортна база -

реконструкция на помещение с площ 92 кв. м, намиращо 

се в съседство със сегашния малък физкултурен салон. 

Основно 

училище 

„Св. св. 

Кирил 

и  Методий“

, 

с. Места 

Оценка: Много добра. 

През 2020г. е извършен основен ремонт на покрива на 

училищната сграда, освежени са класните стаи и 

коридорите. 

Отоплява се локално.  
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обект 
местонахожде

ние 

Физическо състояние. Необходимост от подобряване 

с. Места  Необходимост: Изграждане на съвременна спортна база - 

физкултурен салон чрез пристройка с разгърната площ 400 

кв. м към съществуващата училищна сграда. 

Професиона

лна 

лесотехниче

ска 

гимназия 

„Никола 

Вапцаров“  

гр. Банско 

ул. „България“ 

№ 31 

Оценка: Много добра.  

Разполага с много добра материално-техническа база. 

Основната сграда е триетажна, разположена в красив 

училищен двор. През анализирания период са 

реализирани: проект „Да стигнем до гората - нашата 

учебна лаборатория“- преустройване на автобус „Чавдар“ 

в „Преместваем учебен кабинет в гората“, финансиран от 

Националната програма „Модернизиране на системата на 

професионалното образование“ (2015г.); закупени 2 бр. 

пътнически микробуси от тип 8+1 и счетоводен програмен 

продукт с финансиране от Националната програма 

„Модернизиране на системата на професионалното 

образование“ (2016г.); закупени 3бр. преносими 

компютри за административни нужди и светещо пано 

(2018г.); закупен преносим компютър, снегорин, 

изградена пожароизвестителна система, поставена 

алуминиева и PVC дограма със средства от МОН, 

закупено ученическо оборудване за учебни 

кабинети/маси, столове, бюра/ (2019г.); закупени 4 бр. 

преносими компютри по ПМС №283/15.10.2020г. и е 

реализиран проект за кабинет по Националната програма 

„Изграждане на училищна STEM среда“ (2020/2021г.). 

През периода 2019-2022г. се реализира проект 

„Подобряване на енергийната ефективност на ученическо 

общежитие и преустройството на съществуващите 

спортни съоръжения и изграждането на нови такива в 

Професионална лесотехническа гимназия „Никола 

Вапцаров“ - град Банско. Прилагането на мерки за 

енергийна ефективност на общежитието и изграждане на 

спортни съоръжения за нуждите на гимназията ще 

подобри значително условията за обучение на учениците. 

Предвижда се изграждането на два броя футболни игрища, 

два броя игрища за тенис на корт, зона за фитнес на 

открито, зона за тенис на маса на открито. Към спортните 

съоръжения се предвижда и изграждането на трибуни за 

посетители. Подменя се изцяло настилката около 

реконструираните игрища и се предвижда поставянето на 

елементи на парковото обзавеждане, като кошчета за 
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обект 
местонахожде

ние 

Физическо състояние. Необходимост от подобряване 

боклук, вело-стоянки, пейки, беседки и др. Предвидени са 

уреди, обхващащи най-широк кръг от упражнения. 

Всички съоръжения са предвидени да бъдат използвани на 

открито. 

Необходимост: 

Гимназия 

по туризъм 

„Алеко 

Константин

ов“ гр. 

Банско 

Ул. „Цар 

Самуил“ № 29 

Оценка: Много добра. 

Инвестициите са в климатици и програмен продукт 

(2015г.); направен е основен ремонт на ДМА (2019г.); 

закупени са лаптопи (2020г.) и получени лаптопи от МОН 

(2021г.). 

През периода 2017-2019г. училището е включено в проект 

„Обновяване и модернизация на регионалната 

образователна инфраструктура чрез подобряване на 

материално-техническата база на 15 държавни 

професионални гимназии в системата на МОН в област 

София-град“, с бенефициент МОН, финансиран от 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

Целта на проекта е да бъдат подобрени условията за 

провеждане на учебния процес като се инвестира в 

цялостно обновяване на училищната инфраструктура. 

Реализираните дейности са строително-ремонтни 

дейности, включващи изпълнение на мерки за енергийна 

ефективност, подмяна на отоплителни, ВиК и електро - 

инсталации, ремонт на спортни площадки, прилежащи 

дворни пространства и др. Създадени са условия за достъп 

на хора с увреждания, доставено е модерно и съвременно 

оборудване, което спомага за повишаване на 

привлекателността на училищната среда сред учениците, 

както и на условията за провеждане на обучение. 

Държавни училища 

Професиона

лна 

гимназия по 

електроник

а и 

енергетика  

гр. Банско 

ул. „България“  

№ 23 

Оценка: Много добра. 

През периода 2014-2020г. са извършени следните 

дейности за подобряване на МТБ на училището: 

модернизация на 3 бр. кабинети (2014г.); изграждане на 

асансьор (2015г.); подмяна на вътрешна отоплителна 

инсталация и присъединяване към топлоцентрала на база 

биомаса (2018г.); ремонт на физкултурен салон (2019г.); 

подкрепа на дуалното обучение – доставка на лабораторно 

оборудване за измерване качеството на горива (2020г.); 

В процес на изпълнение е проект „Модернизация на 

образователната инфраструктура в Професионалната 
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обект 
местонахожде

ние 

Физическо състояние. Необходимост от подобряване 

гимназия по облекло „Ана Май“ – гр. Пловдив и 

Професионалната гимназия по електроника и енергетика – 

гр. Банско“, с бенефициент Министерство на 

образованието и науката, финансиран от ОП „Региони в 

растеж“ 2014-2020 г. Предстои цялостно обновяване на 

училищната сграда: строително-ремонтни дейности, 

привеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонт 

на покрива на учебния корпус и физкултурния салон, на 

спортна площадка, както и изграждане на санитарни възли 

за хора с увреждания. Предвидено е закупуване и доставка 

на модерно и съвременно оборудване, което ще спомогне 

за повишаване на привлекателността на училищната среда 

сред учениците. (2020 – 2023г.) 

 

3.4. Социалните услуги 

 

През периода 2014-2020г. Община Банско води целенасочена политика за 

подобряване качеството и обхвата на социалните услуги в общността, чрез разширяване 

и обновяване на социалната инфраструктура.  

Водещият документ на общинско ниво е Общинска стратегия за развитие на 

социалните услуги 2016-2020, Община Банско, която има за цел да планира реформата в 

социалните услуги в общината, съобразно потребностите и обединяване на всички 

налични ресурси (институционални, граждански, технически, финансови) за нейното 

изпълнение.  

Социалните услуги в град Банско се определят като дейности, които подпомагат 

и разширяват възможностите на лица да водят самостоятелен живот, основани на 

социална работа, насочени към подкрепа на нуждаещите се за осъществяване на 

ежедневни дейности и социално включване. Създаването на нови социални услуги и 

увеличаване на капацитета на съществуващите, които развиват и подкрепят форми на 

алтернативна грижа е един от приоритетите в развитието на социалните услуги в община 

Банско. 

В Банско функционира добре изградена мрежа от съвременни социални услуги, 

които са свързани с изискването на нуждаещите се да не бъдат трайно откъсвани от 

обичайната им среда.  

Основна форма на предоставяне на социалните услуги е в дневни домове и 

центрове, които са насочени към потребностите на деца и възрастни със специфични 

увреждания. Друга уязвима група са хората с увреждания заради недостатъчната 

наличност на достъпна среда и обективните ограничения пред възможните варианти за 

заетост. Уязвима група с особен акцент са младежите – заради липсата на възможности 

за оползотворяване на придобитото образование чрез професионален опит и реализация 

на място. 
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Мрежата от социални услуги обхваща в максимална степен нуждаещите се от 

подкрепа от социални услуги от резидентен тип и в домашна среда, като необходимостта 

във връзка с потребностите на уязвимите групи е за разширяване на услугите в домашна 

среда – асистентска подкрепа. 

 

Фигура 3.4.1. Социалната структура на социални институции и услуги, гр. Банско 

 
 

3.4.1. Социални услуги за деца/младежи 

 

Вид социална услуга: Дневен център за деца и младежи с увреждания, град Банско 

 

Капацитет: 20 места за деца и 15 места за възрастни. 

Потребители на услугата: Деца с интелектуални и множествени увреждания над 3 

годишна възраст; млади хора с интелектуални и множествени увреждания, както и 

техните семейства. 

Описание на услугата: Дневният център за деца с увреждания е комплекс от социални 

услуги за цялостно обслужване на децата през деня, които са свързани с предоставянето 

на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, рехабилитационни потребности, 

организация на свободното време и личните контакти. 

Ресурсна обезпеченост: Разполага с добра материална база, която включва сграден фонд 

и дворно пространство. Сградният фонд включва оборудвани кабинети за индивидуална 

работа, сензорна зала, зала за рехабилитация, медицински кабинет, помещения за  

приготвяне на храна и хранене. В услугата работят – социални работници, психолог, 
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логопед, рехабилитатор, медицинска сестра, обслужващ персонал. Разполага с превозно 

средство и шофьор. 

Източници на финансиране: Чрез делегиран държавен бюджет с възможност за 

дофинансиране от общинския бюджет и дарения. 

 

Вид социална услуга: Защитени жилища за лица с умствена изостаналост 

(ЗЖЛУИ), гр. Банско  - 4 бр. 

 

Капацитет: общ капацитет 31 места 

Потребители на услугата: пълнолетни лица, различни по възраст и пол 

Описание на услугата: Защитеното жилище е резидентен тип услуга, в която 

потребителите, водят относително независим начин на живот, подпомагани от 

професионалисти, в среда – близка до семейната. Защитените ни жилища създават 

условия за социална интеграция и пълноценен живот на лица с умствена изостаналост, 

изведени от специализирани институции. Екипът от професионалисти подпомага 

потребителите в овладяване на необходимите им социални умения и компетенции и ги 

подготвя за самостоятелно и автономно справяне с живота в общността. 

Ресурсна обезпеченост:  

ЗЖ 1 и 2, за лица с умствена изостаналост - гр. Банско, ул. “Св. Климент Охридски“ 

№27 Сградата, в която се намира, разполага със стаи със самостоятелен санитарен 

възел за по двама потребители. Оборудвани кабинети за трудотерапия, две кухни и места 

за хранене.  Кабинетите са технически обезпечени със средства, консумативи и 

материали за трудотерапия. Специалисти: Социални работници, трудотерапевти. 

ЗЖ 3 и 4, за лица с умствена изостаналост - гр. Банско, ул. „Радон Тодев“ №14, ет.2. 

Добре оборудвана материална база, разположена на два етажа и обширно дворно 

пространство. Стаите за потребителите са с отделен санитарен възел, има оборудвани 

кухни и обособени места за хранене, трудотерапевтични кабинети, зали за прекарване на 

свободното време, кабинет за социална работа. Разполага с отопление от ТЕЦ.  

Кабинетите са технически обезпечени със средства, консумативи и материали за 

трудотерапия. Специалисти: Социални работници, трудотерапевти.  

Източници на финансиране: Чрез делегиран държавен бюджет 

 

Вид социална услуга: Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), гр. 

Банско 

 

Капацитет: 30 места 

Потребители на услугата: деца и лица с различни видове увреждания, емоционално 

поведенчески проблеми и девиантно поведение, нарушения в развитието; деца и лица с 

различни форми на зависимост; деца и лица жертви на различни форми на насилие и 

експлоатация; деца и лица с временни травми/ здравословни проблеми; деца и лица с 

трайни увреждания с протоколи от ЛКК или ЕР на ТЕЛК, РЕЛК, НЕЛК; родители/ 

близки на клиентите. 
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Описание на услугата: Център за социална рехабилитация и интеграция е социална 

услуга в общността, с доставчик Община Банско. Клиентите на Центъра ползват услугата 

почасово. Услугата включва консултативни, терапевтични, обучителни и 

рехабилитационни дейности, които се предоставят от специалистите (социален 

работник, логопед, психолог, трудотерапевти, рехабилитатор и др.) индивидуално и/или 

групово. 

Ресурсна обезпеченост: Разположен е на етаж от сграда на ул. „Радон Тодев“ №14, 

разполага с кабинети за логопед, психолог, зала за рехабилитация  и трудотерапия, 

кабинет за социална работа. Освен в сградата на центъра, услугата се предоставя и 

мобилно с цел по-широкото обхващане на целевите групи и предотвратяване процеса на 

социално изключване. Кабинетите са оборудвани с необходимите и изисквани средства, 

уреди и пособия. Разполага с електронни технически средства и необходимите за тях 

консумативи. Осигурени са материали за трудотерапия. Разполага с превозно средство и 

професионален шофьор. 

Специалисти: Трудотерапевти, социален работник, психолог, логопед и рехабилитатор. 

Източници на финансиране: Чрез делегиран държавен бюджет - деца до 18 год. и лица, 

които нямат доходи (доказано с декларация) не заплащат такса за ползваната услуга; 

лица (над 18 год.), заплащат такса за предоставената услуга съгласно Тарифа за таксите 

за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет– 5 % от дохода си. 

В рамките на проекта „Независим живот в община Банско“125 (2016-2018), финансиран 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г. е подкрепена 

дейността на Център за социална рехабилитация и интеграция (център за почасово 

предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда), 

където 60 потребители, самотноживеещи възрастни хора, такива с увреждания, както и 

деца с увреждания и техните семейства, ще ползват интегрирани социални услуги и ще 

получават и необходимите им съгласно направени индивидуални оценки, интегрирани 

социални услуги, които да подобрят качеството им на живот. 

 

3.4.2. Социални услуги за пълнолетни 

 

Вид социална услуга: Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - седмична 

грижа, гр. Банско (ДЦВУ) 

 

Капацитет: 20 места 

Потребители на услугата: възрастни с увреждания. 

Описание на услугата: Осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието 

среда за възрастни с увреждания. Центърът има за задача да подкрепя и доразвива 

социалното, емоционалното и културно развитие на всеки клиент. 

Ресурсна обезпеченост: Намира се на адреса на ДЦДМУ „Здравец“ и разполага с 

отлична материална база – зали за трудотерапия, спални помещения, трапезарии и 

кухненски бокс, зала за рехабилитация, сензорна зала,  медицински кабинет, обширен 

двор. Центъра разполага със собствен микробус, който осигурява транспортирането на 

 
125 Източник: ИСУН 
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потребителите от дома им до Центъра и обратно. В услугата работят – социални 

работници, психолог, логопед, рехабилитатор, медицинска сестра, обслужващ персонал.  

Източници на финансиране: Чрез делегиран държавен бюджет 

 

Вид социална услуга: Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, гр. Банско 

 

Капацитет: 20 места 

Потребители на услугата: възрастни хора с трайни увреждания. 

Описание на услугата: Комплекс от социални услуги, които създават условия за 

цялостно обслужване на възрастните хора през деня, свързани с предоставянето на храна, 

задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационни 

потребности, както и организация на свободното време и лични контакти. 

Ресурсна обезпеченост: Сградата се намира на центъра на гр. Банско - има зала за 

трудотерапия, трапезария, стая на ръководителя, зала за отдих, медицински кабинет, зала 

за рехабилитация, санитарен възел. Специалисти – социален работник, трудотерапевт, 

масажист, мед. сестра и психолог. Залите са оборудвани с необходимите специални 

уреди и технически средства. 

Източници на финансиране: Чрез делегиран държавен бюджет 

 

Вид социална услуга: Дневни центрове за стари хора (гр. Добринище, село Места и 

село Филипово и) – 3 броя 

 

В последните години Община Банско развива мрежа от дневни форми на услуги в 

общността. Дневните центрове за възрастни са добра възможност за хората, които искат 

да бъдат активни, да участват пълноценно в живота на общността, да подобрят 

качеството си на живот. 

Капацитет: с общ капацитет 40 места 

Потребители на услугата: самотни възрастни хора, изолирани в тесния кръг на своите 

проблеми, лишени от социални контакти; хора в надтрудоспособна възраст, напуснали 

активния живот, възрастни хора, запазили активното си отношение към социалния 

живот, които имат възможност за културни и социални изяви. 

Описание на услугата: Центърът в гр. Добринище предлага цялостно обслужване на 

потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на 

ежедневните и здравните потребности, както и на потребностите от организация на 

свободното време и личните контакти. Осигурява включваща, преодоляваща изолацията 

и стимулираща инициативността среда, съобразена със специфичните потребности на 

възрастните хора. 

Дневен център за стари хора с. Места се намира в центъра на селото. Разположен на площ 

от 51,00 кв.м. Разполага с две помещения за развитие на различни дейности. Центърът за 

стари хора има капацитет 20 места.  Той осигурява една много търсена и със силен 

социален ефект услуга в общността, при която обгрижваните лица не се откъсват от 

семейната среда и имат възможност да водят самостоятелен живот и да се интегрират в 

обществото. 



135 

 

Центърът в с. Филипово предлага цялостно обслужване на потребителите през деня, 

свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните и здравните 

потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните 

контакти. Осигурява включваща, преодоляваща изолацията и стимулираща 

инициативността среда, съобразена със специфичните потребности на възрастните хора. 

Ресурсна обезпеченост: Всеки дневен център се намира в обособените за целта сгради, 

разполагат с помещения за развитие на различни дейности.  Работят специалисти по 

социални дейности и допълнителен персонал. 

Източници на финансиране: Потребителите на услугите заплащат такса, съгласно 

Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет. 

 

Вид социална услуга: Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с 

деменция, с. Места (ЦНСТВХД) 

 

Капацитет: 15 места 

Потребители на услугата: лица изведени от специализирани институции за стари хора 

и възрастни хора с увреждания; лица, за които е налице риск от институционална грижа. 

Описание на услугата: Комплекс от социални услуги, които създават условия за 

цялостно обслужване на възрастните хора, свързани с предоставянето на храна, 

задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационни 

потребности , както и организация на свободното време и лични контакти. Осигурена е 

24 – часова грижа. Основната цел е осигуряване качество на живот, което гарантира 

благосъстоянието и недопускането на социално изключване на всяко лице, чрез 

предоставяне на индивидуализирана грижа и подкрепа, фокусирана върху постижими 

резултати за потребителите на услугата. 

Ресурсна обезпеченост: ЦНСТВХД – с. Места се намира в центъра на с. Места и е 

разположен на площ от 459 кв.м. Сградата е на 2 етажа – 6 стаи, санитарни възли, офис, 

медицински кабинет, кухня, столова и помещение за парно отопление. Сградата 

разполага и с двор. 

Източници на финансиране: Държавно делегирана дейност 

 

3.4.3. Социални услуги в домашна среда 

 

Социалните услуги в домашна среда оказват подкрепа за социално включване на 

лица/деца с увреждания, самотноживеещи възрастни хора и други уязвими групи. 

Социални услуги в домашна среда са: личен асистент; социален асистент; домашен 

помощник; домашен социален патронаж. 

 

Вид социална услуга: Домашен социален патронаж - Банско и мини патронаж с. 

Места 

 

Капацитет: 120 души, средна годишна заетост -130 души 
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Потребители на услугата: лица над 65-годишна възраст, които са затруднени 

самостоятелно или с помощта на близки да организират своя бит. С предимство при 

приемане в патронажа се ползват лица над 65-годишна възраст, самотните и лицата с 

доходи до размера на социалната пенсия. 

Описание на услугата: Доставяне на храна по домовете – ежедневно се предлага топла и 

диетична храна, съобразена с изискванията за диетично хранене на хората от третата 

възраст. Целта е осигуряване на помощ и подкрепа, насочена към организиране на 

ежедневния живот на възрастните хора и лицата със специфични потребности, с оглед 

запазването им по-дълго време в тяхната обичайна домашна среда.  

Ресурсна обезпеченост: Материално-техническа база – общинска собственост в 

реновирана сграда на ул. „Радон Тодев“ №14. Разполага с ново, съвременно кухненско 

оборудване, осигурени са транспортни средства. Персоналът е управител, домакин, 

професионални готвачи, помощен персонал, шофьори. 

Източници на финансиране: Общински бюджет 

С осигурено финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са 

реализирани 3 проекта: 

Проект „Патронажна грижа в община Банско“ по процедура „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ – изграждане на модел за 

предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги и обучение и 

супервизия на персонала. В рамките на проектното предложение да бъдат ангажирани 

медицински сестри, санитари, рехабилитатор, социален работник и психолог за 

осигуряване на потребностите на лицата от целевата група. Достигнат брой потребители 

на услугата: 56 

Проект „Патронажна грижа в община Банско“ по процедура „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ - осигурена мрежата от услуги в 

домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за 

предоставянето им. Във връзка с безпрецедентните предизвикателства, свързани с 

пандемичен взрив на заболяването от вируса COVID 19 се налага мобилизиране на 

допълнителни ресурси за превенция и осигуряване достъпа до услуги на уязвими лица, 

вкл. хора с увреждания или в невъзможност от самообслужване, които са застрашени в 

най-голяма степен от COVID-19, както и за лица в карантинен период. Достигнат брой 

потребители на услугата: 95 

Проект „Патронажна грижа+ в община Банско“ (в процес на изпълнение 2021-2022г.) - 

предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в 

риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от 

COVID-19. Брой потребители на услугата: 206 

 

Вид социална услуга: Топъл обяд 

 

Потребители на услугата: лица, подпомагани по чл.9 от ППЗСП, самотно живеещи 

лица с ниски доходи и без доходи в Банско и населените места 

Описание на услугата: Предоставяне на обедно меню  

Ресурсна обезпеченост: Материално-техническа база – общинска собственост 
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Източници на финансиране: Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане - Фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 

Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Банско“, по Процедура Осигуряване на 

топъл обяд – 2015. Достигнат брой потребители на услугата: 54. 

Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Банско - II етап“. Процедура „Осигуряване 

на топъл обяд - 2016-2020“. Достигнат брой потребители на услугата: 121. 

Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Банско - III етап“, Процедура „Топъл обяд 

в условията на пандемията от COVID-19“ (в процес на изпълнение 2021-2022г.) 

Достигнат брой потребители на услугата: 243. 

 

За първи път през 2015 г. са разкрити 2 обществени трапезарии, финансирани със 

средства на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, 

където първоначално се изхранват 54 лица.  

През 2016 г. с финансиране от Фонд Социална закрила (до април 2016 г.) е подпомогнато 

подобряването на условията за подготовка на храните. През 2018 г. със средства на 

Проект „Красива България“ е обновена сградата, в която се помещава кухнята на 

функциониращата обществена трапезария. 

Предоставянето на “топъл обяд” през следващите години е реализирано със средства от 

различни източници без прекъсване, а капацитетът на услугата е разширяван ежегодно, 

докато на края на 2020 г. броят на изхранваните лица е достигнал 100. 

Целта на поддържането и реализирането на тази инициатива е намаляване на броя на 

живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на 

основно материално лишение. Услугата е мобилна и предоставя възможност за 

достигане до по-голям кръг нуждаещи се, като осигурява подкрепа в ежедневието на 

възрастни хора и хора с увреждания, които живеят сами, както и лица от уязвими групи. 

Като съпътстваща дейност, назначен за целта социален работник провежда мероприятия 

с лицата от целевата група - консултиране, информиране за възможни административни 

и социални услуги, предоставяни от различни институции и подпомагане на достъпа до 

тях, насочване за регистрация в бюрото по труда, информиране за възможностите за 

участие в програми за подпомагане съобразно индивидуалните потребности; 

психологическа помощ и подкрепа, работа с близки на уязвими лица; осигуряване на 

защитена среда – при необходимост информиране на Дирекция „Социално 

подпомагане”, Полиция и други инстанции за настъпили рискови фактори и др. 

 

Вид социална услуга: Личен асистент, социален асистент и домашен помощник 

Механизъм за лична помощ по Наредба №РД-07-7 на МТСП 

 

През последните години социалните услуги „Домашен помощник“, „Социален асистент“ 

и „Личен асистент“ придобиват особена популярност сред хората с увреждания и 

затруднения в самообслужването. Тези социални услуги задоволяват, макар и не на 

всички,  потребността на възрастни и хора с увреждания за подкрепа в  домашна среда. 

Потребители на услугата: Лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за 

самообслужване – 96 
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Описание на услугата: Социална услуга в семейна среда, оказвана от 60 лични 

асистенти, полагащи постоянни грижи за хора с трайни увреждания  

Ресурсна обезпеченост: Услугата е обезпечена с човешки ресурс и финансиране. 

Асистентска подкрепа - Намира се в обособена част от сграда на ул. „Радон Тодев“ №14, 

Технически обезпечен според изискванията; Технически секретар и сформирани екипи 

от специалисти. 

Източници на финансиране: Държавно делегирана дейност 

 

През периода са предоставяни услугите личен асистент, социален асистент и домашен 

помощник.  

 

Реализиран е проект „Независим живот в община Банско“126 (2016-2018), финансиран 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г. По проекта са 

предоставени услугите „социален асистент“, „личен асистент”“ и „домашен помощник“ 

на самотноживеещи възрастни хора, на хора с увреждания, както и техните семейства, 

живеещи в Банско и селата на територията на общината; за деца с увреждания, както и 

консултации за техните близки с оглед създаване на условия за алтернативно 

професионално развитие на родителите, които се грижат за тях.  

 

3.4.4. Клуб на пенсионера - 8 бр. 

 

Като елемент на социалната среда за възрастните хора значителна роля имат 

пенсионерските клубове. На територията на община Банско функционират общо 8 клуба 

на хора в пенсионна възраст в гр. Банско, гр. Добринище, с. Места, с. Филипово, с. 

Гостун, с. Кремен, с. Обидим, с. Осеново.  

Помещават се в обособени части от сграда – общинска собственост, в специално 

обзаведени зали за прекарване на свободното време на възрастните хора, като им се 

предлага и възможност да ползват бар-кафе. Материалната база на клубовете се 

поддържа в добро състояние. Те са местата, които съдействат за поддържане на 

социалните контакти и активното дълголетие на пенсионерите в общината. 

Общината чрез бюджета си поддържа както предоставената за стопанисване 

инфраструктура, така подпомага и издръжката на клубовете, осигуряване на транспорт 

за осъществяване на мероприятията им. 

 

3.4.5. Състояние на общинската социална инфраструктура 

 

През периода 2014-2020г. община Банско обезпечава безвъзмездно финансиране 

при изграждането на необходимата инфраструктура за предоставяне на социални услуги 

чрез разработване на проекти от общинската администрация. Средствата са основно от 

европейските фондове и от общинския бюджет. Поетапно се създава качествено нова 

среда за представителите на целевите групи и се провежда активна работа с тях. 

 
126 Източник: ИСУН 
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Община Банско има изготвени инвестиционни проекти за строителство на 

социални жилища за хора в неравностойно положение, пристройка към съществуващ 

Дневен център и за изграждане на социални жилища за настаняване на социално слаби 

семейства. 

 

3.5. Култура 

 

Важен фактор за социално-икономическото развитие е опазването на духовното 

наследство и развитието на предприемачеството в сферата на културата. Културата 

придава собствен облик на общината, което е от значение за подобряване на качеството 

на живот на местната общност. Община Банско има богат културен календар, в който са 

залегнали всички приоритети във връзка с функционирането на културните институции, 

както и за осъществяването на културни прояви на различни нива. Редовно се публикуват 

издания на културния календар (https://visit-bansko.bg), както и обяви за предстоящи 

културни събития. 

В капиталовата програма на Община Банско се залагат ежегодно разходи за 

поддръжка, както и извършване на ремонтни дейности на отделните културни обекти. 

От местната администрация отчитат като сериозен проблем недостатъчната финансова 

обезпеченост за развитието на културата и поддържане на базата. Необходимо е да се 

търсят източници за тяхното финансиране. 

 

3.5.1. Културни институции и дейности 

 

Инфраструктурата на културата в община Банско е представена основно от обекти 

за музейна и читалищна дейност. Музейните обекти са: „Музеен комплекс – Банско“ с 

обхванатите в неговата структура експозиции и Историко-етнографски музей „Иван 

Козарев“. Комплексната културна дейност се развива в читалищата.  

 

„Музеен комплекс – Банско“  

Музеен комплекс – Банско е първият по рода си в рамките на националната музейна 

мрежа. Оптимално структуриран, той успешно изпълнява задачата си да издирва, 

съхранява, изучава и представя културни ценности от района в контекста на 

общобългарското развитие, особено за епохата на Възраждането и освободителните 

борби, Ценен принос в това отношение имат богатият етнографски материал и 

резултатите от археологическите разкопки и проучвания.127 Музейният комплекс в 

Банско включва 6 музея в гр. Банско.128  

Дом на изкуствата, гр. Банско. Сградата е строена специално за музейни цели. В една от 

залите е разположена експозицията „Банско - книжовен център“. 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, 

 
127 https://visit-bansko.bg 
128 Обектите са разгледани в Раздел VII. Анализ на културно-историческото наследство 

https://visit-bansko.bg/
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Домът на изкуствата не се използва оптимално – има периоди, в които някои от 

помещенията остават празни. 

 

Историко-етнографски експозиция, 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. 

 

Народни читалища 

 

Традиционни носители на културата в българските общини са читалищата. На 

територията на община Банско функционират 5 читалища, са се утвърдили като активно 

културно средище с разнообразните форми на работа. Основната им функция е свързана 

с развитието на основно библиотечната, клубната дейност, различни видове школи (по 

музика, езикови, по творчески дейности), както и различни форми на художествената 

самодейност, които поддържат жива фолклорната традиция и богатство на района. От 

направения преглед е видно, че читалищата, които разполагат със собствена база се 

поддържат библиотеки и читални. 

 

Таблица 3.5.1. Народни читалища и видове услуги, предоставяни на населението в 

община Банско129 

Населено 

място 
Вид на обекта Видове услуги 

гр. Банско 

НЧ „Никола 

Йонков 

Вапцаров -

1894“ 

Образователни: школа по изкуствата с класове по 

пиано, акордеон, тамбура, народно пеене, народни 

танци, спортни танци, характерни танци, джаз пеене. 

Любителски: състави - за народни танци „Веселие“, 

за народни танци „Забавление“, за народни танци 

„Пиринско настроение“, за народни танци 

„Палавници“, за народни танци „Арт денс“; 

театрален състав „Банско“, детска театрална студия 

„Шапка на тояга“, фолк фитнес - „Еуфория“, „Бански 

фукли“, „Мераклии“; състав за модерни и характерни 

танци „Арт денс“, състав за спортни танци „Силвана 

денс“, Мъжка група „Стар мерак“, мъжка фолклорна 

група „Банскалии“, мъжка фолклорна група „Бански 

старчета“, мъжка фолклорна група „Банско“, женска 

фолклорна група „Пирински бисери“, женска 

фолклорна група „Глазненски напеви“, женска 

фолклорна група "“Извор“, фолклорна група „Банска 

младост“. 

 
129 Публичен регистър на народните читалища:  https://chitalishta.com 

https://chitalishta.com/
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Населено 

място 
Вид на обекта Видове услуги 

гр. 

Добринище 

НЧ „Димитър 

Благоев 1925“ 

Образователни: детска школа за народни танци/ 

различни възрастови групи/, кръжок „Художествено 

слово“, кръжок „Приятели на книгата“, детски 

творчески работилници, лятна работа с деца 

Любителски: фолклорни певчески групи, театрален 

състав и група за скечове, танцови състави и клубове 

за народни хора, съвременни и характерни танци, 

автентичен фолклор, стари градски песни, дуети, 

солови изпълнители; група за пресъздаване на 

местни традиции и обичаи 

с. Кремен 
НЧ „Светлина-

2006“ 

Любителски: мъжка фолклорна група, женска 

фолклорна група, група народно свирене 

с. Места 
НЧ „Иван 

Кюлев-1996“ 

Любителски: женска певческа група; танцов състав 

„Нестум“ 

с. Филипово 

НЧ „Никола 

Вапцаров – 

2010“ 

Любителски: фолклорен състав „Росна китка“, 

танцов състав „Росна китка“, тамбура-индивидуално 

изпълнение 

 

Читалищата се включват активно при организиране и участие в празници, 

фестивали, събори, изложби, творчески вечери, граждански инициативи, спортни 

занимания и др., като част от тях са по собствена инициатива.  

Читалищата осъществяват и мероприятия със социалните заведения в града и 

пенсионерските клубове, организират летни занимания с децата. Читалищата могат да 

повишат своята активна дейност чрез осигуряване на достъп до информация чрез 

модерни информационни и комуникационни технологии; разработване и предоставяне 

на възможности за учене през целия живот; осъществяване на образователни и 

занимателни дейности за деца и младежи. 

 

Обекти с религиозно значение 

 

На територията на община Банско има 36 религиозни обекта във всички населени 

места. 

 

 Таблица 3.5.2. Религиозни обекти в община Банско по населени места 130 

№ 
Населено 

място 
Име на храма 

Вид на 

храма 
Вероизповедание 

1 

гр. Банско 

Манастир „Св. Рождество 

Богородично“ 
Манастир 

Българска православна 

църква (БПЦ) 

2 Параклис „Св. Николай“ Параклис БПЦ 

3 Храм „Св. Паисий Хилендарски“ Църква БПЦ 

 
130 Източник:  Дирекция „Вероизповедания“ на Министерски съвет; Публичен регистър на храмовете и 

молитвените домове; http://veroizpovedania.government.bg/register 



142 

 

№ 
Населено 

място 
Име на храма 

Вид на 

храма 
Вероизповедание 

4 Храм „Св. Троица“ Църква БПЦ 

5 Храм „Св. св. ап. Петър и Павел“ Църква БПЦ 

6 
Храм „Успение на пресвета 

Богородица“ 
Църква БПЦ 

7 Евангелска съборна църква Църква 

Съюз на евангелските 

съборни църкви в 

България 

8 

гр. 

Добринище 

Параклис „Св. Атанасий“ Параклис БПЦ 

9 Параклис „Св. Богородица“ Параклис БПЦ 

10 Параклис „Св. Илия“ Параклис БПЦ 

11 Параклис „Св. Мина“ Параклис БПЦ 

12 Параклис „Св. арх. Михаил“ Параклис БПЦ 

13 Храм „Св. св. Козма и Дамян“ Църква БПЦ 

14 Храм „Св. св. ап. Петър и Павел“ Църква БПЦ 

15 
Храм „Успение на пресвета 

Богородица“ 
Църква БПЦ 

16 Евангелска съборна църква Църква 

Съюз на евангелските 

съборни църкви в 

България 

17 

с. Гостун 

Параклис „Св. Богородица“ Параклис БПЦ 

18 Параклис „Св. Георги“ Параклис БПЦ 

19 Параклис „Св. Неделя“ Параклис БПЦ 

20 Храм „Св. Илия“ Църква БПЦ 

21 

с. Кремен 

Параклис „Божо име“ Параклис БПЦ 

22 Параклис „Св. Петър“ Параклис БПЦ 

23 Храм „Св. Николай“ Църква БПЦ 

24 с. Места Храм „Св. Георги“ Църква БПЦ 

25 

с. Обидим 

Манастир „Св. Панталеймон“ Манастир БПЦ 

26 Параклис „Рождество Богородично“ Параклис БПЦ 

27 Параклис „Св. Георги“ Параклис БПЦ 

28 Параклис „Св. Троица“ Параклис БПЦ 

29 Параклис „Св. св. Кирил и Методий“ Параклис БПЦ 

30 Храм „Св. Николай“ Църква БПЦ 

31 Храм „Св. арх. Михаил“ Църква БПЦ 

32 
Храм „Успение на пресвета 

Богородица“ 
Църква БПЦ 

33 

с. Осеново 

Храм „Св. архангел Михаил“ Църква БПЦ 

34 
Храм „Успение на пресвета 

Богородица“ 
Църква БПЦ 

35 

с. Филипово 

Храм „Успение на пресвета 

Богородица“ 
Църква БПЦ 

36 Джамия Джамия 
Мюсюлманско 

изповедание 

 

От направеното проучване е установено, че повечето обекти са в добро общо 

състояние, в резултат на ежегодната поддръжка.  

Извършен е ремонт и реконструкция на църкви с културно-историческа стойност 

в общината - храм „Успение на Пресвета Богородица“, параклис „Свети Георги“, 
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параклис „Св. Св. Козма и Дамян“ в гр. Добринище, църква „Успение на Пресвета 

Богородица“, гр. Добринище, ремонт и изографисване на църква „Св. Троица“, гр. 

Банско 

 

Културни събития 

 

През периода 2014-2020 г. общината осъществява амбициозна културна програма. 

С цел увеличаване на туристите през летните месеци, Община Банско ежегодно 

организира фестивали и концерти, като броят на провежданите фестивали и културни 

мероприятия се увеличава всяка година; всеки национален и регионален празник бива 

отбелязан с културна програма. 

Общината ежегодно осъществява редица културни мероприятия и фестивали, 

като културният календар се разнообразява постоянно. В културният календар на Банско 

са вписват както традиционни и утвърдени големи културни събития: Международен 

балетен фестивал; Международен джаз фестивал; Международен фестивал на изкуствата 

„Утринна звезда“; Международен фестивал на планинарското кино Летни театрални 

празници; Ретро парад на автомобили, Празници на Банско, Лятна филмомания под 

звездите; Културни вечери „Традиции и изкуство“; Кулинарен празник „Уникално 

Банско“; Банско филм фест; Банско опера фест; Банско номад фест, фестивали на 

изкуствата, кулинарни фестивали, конкурси за красота, изложения и други събития. 

Предвид това, че, особено през лятото, голяма част от посетителите на Банско 

предпочитат все повече разходките, е необходимо представяне на местния фолклор и 

традиции, използвайки възможностите на читалищните състави и даденостите на 

автентичния старинен град.  

За анонсирането на културните събития се използва интернет страницата 

https://visit-bansko.bg. Поддържа се видео екран, разположен на централен площад „Н. Й. 

Вапцаров”, където се публикуват всички събития от културния календар на община 

Банско 

През 2015 г. за първи път стартира инициативата Културни вечери „Традиции и 

изкуство“ и се превръща в традиция за летните месеци. В програмата са включени най-

разнообразни форми - демонстрации на традиционните занаяти дърворезба, предене, 

пресукване на вълна, плетене на шушони, плетене на кука игла, бродиране на сувенирни 

топки, везане на гоблени, съпроводени с автентична фолклорна програма. Излъчени са 

филми за Банско, организирани са еднодневни инфотурове в музеен комплекс, до 

археологически комплекс „Св. Никола“ и късноантична крепост „Ситан Кале“, за децата 

са организирани образователни интерактивни игри. 

Община Банско подкрепя и стимулира не само културния живот в общината, но и 

подпомага националната културна програма за развитие на културата в България. 

Общината е дарител на Софийска опера и балет за участието й в четирилогията 

„Пръстенът на нибелунга“ в гр. Фюсен, Германия. В рамките на реализирания музикален 

проект през септември 2015 г. общината присъства с рекламна площ в гр. Фюсен и 

курортът е промотиран като атрактивно място за летен и културен туризъм 

https://visit-bansko.bg/


144 

 

Силна страна на културните събития е активното участие или са инициирани от 

частни културни оператори, което е стабилна предпоставка за разработване на 

интегрирани проекти през новия програмен период. 

Нарастващата популярност на някои културни прояви, провеждани в гр. Банско 

под формата на фестивални мероприятия, дават основание да се очаква добро развитие 

на културния и фестивален 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. 

 

3.5.2. Състояние на общинската инфраструктура за културни дейности 

 

Културната инфраструктура има нужда от обновяване, за да може да отговори на 

съвременните потребности, както и да бъдат привлечени по-голям брой посетители в 

общината.  

 

Таблица 3.5.3. Оценка на състоянието на общинската културната инфраструктура131 

Населено 

място 

Вид на 

обекта 
Физическо състояние 

гр. Банско 

НЧ „Никола 

Йонков 

Вапцаров -

1894“ 

Много добро състояние. Сградният фонд е обща площ 

4800 кв.м., зали 5бр., кабинети 4бр. Изпълнен е проект зас 

финансиране от Националния доверителен екофонд за 

преустройство и подобряване на енергийната 

ефективност на сградата на читалище „Никола Вапцаров-

1894“. 

гр. 

Добринище 

НЧ 

„Димитър 

Благоев 

1925“ 

Много добро състояние. Обща площ 1030 кв.м. Сграда 

на два етажа, голяма зрителна зала /салон/, зали за 

репетиции, офиси, библиотека с компютърна зала, 

камери за външно наблюдение. 

Изпълнен е проект за финансиране от Националния 

доверителен екофонд за преустройство и подобряване на 

енергийната ефективност на сградата на читалище 

„Димитър Благоев 1925“, гр. Добринище 

с. Кремен 

НЧ 

„Светлина-

2006“ 

Добро състояние. Читалището разполага с обща площ 16 

кв.м, зали - 2бр; кабинети-1бр; последен извършен 

ремонт през 2010г. 

с. Места 

НЧ „Иван 

Кюлев-

1996“ 

Добро състояние. 

с. 

Филипово 
с. Филипово 

Много добро състояние. През 2015г. е извършена 

рехабилитация и реконструкция на сградата по проект 

„Обща култура традиции и история - мост към нашето 

 
131 Публичен регистър на народните читалища:  https://chitalishta.com 

https://chitalishta.com/


145 

 

Населено 

място 

Вид на 

обекта 
Физическо състояние 

европейско бъдеще“, съвместно с Р. Македония по 

Програмата за ТГС България-Македония 2007-2013. 

 

Изводите и оценките от аналитичните проучвания на инфраструктурата на 

културата показват, че с наличните обекти се удовлетворяват нормативните потребности 

(касаещи местното население) от материална база. При отчитане на натоварването на 

общината с туристически поток, се очертава потребност от допълнителна 

инфраструктура с културно предназначение. Извършените в това отношение проучвания 

сочат, че в общинския център има необходимост от многофункционална зала за целите 

на културата, спорта и туризма. 132 

Най-общият параметър за многофункционалната зала е нейния капацитет, 

който се съобразява с броя на населението на града и броя на туристите – 3000 места. 

Многофункционалната зала ще се използва за целите на културния туризъм (провеждане 

на различни фестивални прояви), на конгресния туризъм, на спортни състезания на 

закрито и др. масови прояви. С проекта на ОУПО е определена зоната от територията на 

града, където следва да бъде локализиран този представителен комплексен обслужващ 

обект е в предвиждания вторичен обслужващ център с представителни функции. 

Втори структуроопределящ обект в сферата на културата, който се залага в 

прогнозата е Летен театър в гр. Банско. Разчетите са същия да бъде с капацитет 1000 - 

1500 места, като локализационно също се предвижда този обект да бъде разположен в 

бъдещия вторичен обслужващ център в паркова среда.  

В Общинския план за развитие на община Банско 2014-2020 г. е предвидено 

изграждане на специализиран Музей на банската архитектура и планинарството. 

Мястото на този музей е в старата част на гр. Банско. 

 

3.6. Спорт 

 

Спортът в община Банско е силно свързан с развитието на спортния туризъм. 

Природните ресурси се явяват и най-големият актив на общината за развитието на 

природен, приключенски, ски туризъм, туризъм на зимните и летни спортове, и 

множество нишови видове туризъм - научен и изследователски, пещерен, алпинизъм, 

орнитоложки, фото и видео сафари туризъм и много други. 

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. Освен условията и ресурсите за зимните 

спортове, Банско разполага с множество ресурси за спортове, които могат да се 

практикуват целогодишно. В Банско през последните години се развива планинското 

колоездене, за което са маркирани около 200 км маршрути и което може да се практикува 

 
132 Източник: ОУПО 
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през по- голямата част от годината. Вече няколко години поред Банско е домакин и на 

състезанието по планинско бягане и колоездене PIRIN RUN, което се провежда в края на 

юни. Организират се голф турнири, привличащи знаменитости и любители на голфа. На 

двата язовира Белизмата и Рибарника през летните месеци се организират състезания по 

спортен риболов. Сред другите спортове, развиващи се в Банско, са скалното катерене, 

офроуд, конната езда (има няколко конни бази), тенис, набиращ популярност с 

наличните няколко тенис корта и тенис клуб, в който децата на града тренират. 

Община Банско подкрепя развитието на масовия детско-юношески спорт, чрез 

финансово подпомагане и стимулиране на клубната дейност. Изграждането на спортни 

съоръжения на открито и спортни площадки са част от стратегията на общината. Една от 

задачите, които стои пред местната администрация в периода до 2021 - 2027 г. е 

подобряване на спортната инфраструктура за практикуване на масов спорт, подобряване 

на физическото здраве на жителите на града и подобряване качеството на услугите. 

Спортът е един от секторите, за който се налага да се даде категорично нова визия, 

при отчитане на възможностите на общината. 

 

3.6.1. Спортни клубове и дейности 

 

Банско има дългогодишни традиции в спорта и спортни клубове с изключително 

активна дейност и опит в провеждането на състезания, турнири и различни спортни 

прояви на открито и закрито за населението и гостите на града. Спортните клубове са 

регистрирани по Закона за физическото възпитание и спорта по отделни видове спорт.  

 

Таблица 3.6.1. Спортни клубове Община Банско, вписани в регистъра на ММС133  

Наименование 
Седалищ

е 
Спорт 

Член на Спортна 

федерация (СФ) 

Ски клуб Юлен 
гр. 

Банско 

сноуборд, ски бягане, ски 

алпийски дисциплини и ски 

скок 

Българска 

федерация по ски 

Ски клуб Добринище 

2015 

гр. 

Добрини

ще 

сноуборд, ски бягане, ски 

алпийски дисциплини и ски 

скок 

Българска 

федерация по ски 

Сдружение „Клуб по 

ски „Банско“ 

гр. 

Банско 

сноуборд, ски бягане, ски 

алпийски дисциплини и ски 

скок 

Българска 

федерация по ски 

Спортен клуб 

„Алпирински“ 

гр. 

Банско 

алпинизъм, спортно катерене, 

ледено катерене и ски-

алпинизъм 

Българска 

федерация по 

катерене и 

алпинизъм 

 
133 Източник: Регистър на лицензираните спортни федерации и спортни клубове – техни членове по чл.9, 

ал.1, т.1 от ЗФВС, http://registers.mpes.government.bg/registers 
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Наименование 
Седалищ

е 
Спорт 

Член на Спортна 

федерация (СФ) 

Клуб по биатлон - 

Банско 2019 

гр. 

Банско 
биатлон 

Българска 

федерация по 

биатлон 

Таекуондо клуб „Хоук 

– Банско“ 

гр. 

Банско 
таекуондо „Ай Ти Еф“ 

Българска 

федерация по 

таекуон-до „Ай 

Ти Еф“ 

 

Армспорт клуб 

Банско 

гр. 

Банско 
канадска борба 

Българска 

федерация 

канадска борба 

Сдружение Армспорт 

клуб гризли Банско 

гр. 

Банско 
канадска борба 

Българска 

федерация 

канадска борба 

Спортен клуб Банско 

ролер скейт 

гр. 

Банско 
ролер-скейт 

Българска ролер-

скейт федерация 

Футболен клуб Банско 

ООД 

гр. 

Банско 
футбол 

Български 

футболен съюз 

Футболен клуб балкан 

- Добринище 

гр. 

Добрини

ще 

футбол 
Български 

футболен съюз 

Футболен клуб – 

Банско тийм 

гр. 

Банско 
футбол 

Български 

футболен съюз 

 

Спортните клубове в предоставят възможност за активно занимание със спорт на 

децата и младите хора. Специалисти в областта на спорта (само членовете на клуба на 

ветераните наброяват около 1 000 души, голяма част от които бивши шампиони и 

спортни дейци). 

 

Фигура 3.6.1.Брой състезатели на възраст от 17 до 25 

год.  

През анализирания период 

нараства броят на 

състезателите. 

Ежегодно със средства от 

общинския бюджет се 

подпомагат финансово 

спортни клубове на 

територията на общината, 

спортни прояви и спортисти за 

участие в спортни прояви, 

извършен е ремонт на спортни 

площадки. 
 



148 

 

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 състезания по традиционните ски спортове, се 

организират разнообразни спортни събития и състезания. 

 

3.6.2. Инфраструктурна обезпеченост  

 

В община Банско мрежата от спортни обекти не е добре развита. Тя включва: в 

град Банско – стадион с 3 000 места и няколко спортни площадки, в гр. Добринище – 

футболни игрища, атракционен комплекс с два басейна с минерална вода и терен за 

мотоспорт; в с. Места – спортна площадка с футболен терен. 

През анализирания период ежегодно е подобрявана спортната инфраструктура – 

общинска собственост в гр. Банско. Със средства от ПРСР е изградена нова 

мултифункционална спортна площадка в Професионална лесотехническа гимназия 

„Никола Вапцаров“, гр. Банско. 

Спортната база е крайно недостатъчна. Остър е проблемът с наличие на база 

общинска собственост, която да бъде предоставяна на лицензираните спортни клубове 

за осъществяване на тренировъчна дейност. Състоянието на откритите спортни площи в 

селата не е добро, те са занемарени и неподдържани. Друг проблем е, че част от базата е 

с ограничен свободен достъп.  

Спортни обекти, свързани със ски туризма и планинския туризъм са със следните 

параметри: 

Писти и ски пътища – обща дължина близо 75 км. Изградени съоръжения в т.ч.: 1 брой 

кабинкова въжена линия; 7 броя 4-седалкови лифта; 1 брой 3-седалков лифт; 6 броя ски 

влека; 10 броя детски ски влека, с обща дължина 26 км. 

Обекти за спорт - Ски училища -10 бр.; Ледени пързалки – 1 бр.; Училище за кънки на 

лед – 1 бр.; Фитнес зали – 50 бр. 

Интересът на туристите към различни видове спорт, практикувани и през летните 

месеци също нараства, например повишава се търсенето на тренировъчни футболни 

игрища, които да бъдат използвани от външни футболни отбори. В същото време има 

липса на спортни съоръжения на открито и закрито, в града и планината, които да 

предоставят възможност за занимания на жители и гости на града. Престоят на спортни 

отбори би предоставил допълнителна възможност за оползотворяването на голямата 

хотелска база, с която градът разполага, и през лятото. 

Освен Многофункционалната зала (използвана и за целите на спорта), в 

предлагания с Проекта на ОУП нов вторичен градски обслужващ център се залага 

изграждане на редица спортни обекти за професионален и масов спорт. Спортен 

комплекс се предвижда и в землището на Добринище. В предвидените озеленени площи 

за широко обществено ползване между с. Филипово и с. Места се предвижда изграждане 

на спортна и детска площадки. 134 

 

 
134 Източник: ОУПО 
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3.7. Идентифицирани проблеми, неоползотворени ресурси и потенциал 

за развитие 

 

Демографските показатели 

 

Изводи 

Общата демографска картина е благоприятна като цяло за общината, наблюдава 

се нарастване на населението в периода 2014 – 2020 г., за разлика от неговото намаление 

на областно и национално ниво. Това обаче се дължи на положителните стойности в 

изменението на броя на населението в град Банско в периода 2014 – 2020 г. (+510 

жители), като в останалите населени места населението намалява. 

Населението на общината съставлява 4,2% от населението на област Благоевград. 

За периода 2014-2020г. е ясно изразена трайна положителна тенденция за увеличаване 

на населението в община Банско, което представлява 1,97% увеличение към 2020г. 

спрямо базовата 2014г. 

Общината е с голям дял на градското население – в двата града на общината 

Банско и Добринище живее 91,7% от населението, при средно 72,9 % за страната и едва 

60,3 % за областта като цяло за 2020г. 

Общата демографска картина е благоприятна като цяло за общината за разлика от 

неговото намаление на областно и национално ниво, но това се дължи на положителните 

стойности в изменението на броя на населението в град Банско, като в останалите 

населени места населението намалява. 

Делът на населението в трудоспособна възраст е с идентична стойност с това на 

област Благоевград – 61%. Населението в над трудоспособна възраст в община Банско 

формира по-голяма възрастова група – 26%, в сравнение с областните показател – 23%. 

Поради ниските стойности на раждаемост и високите стойности на смъртност, 

естественият прираст за община Банско е отрицателен. 

Положителни са данни за равнището на безработицата, която намалява от 8,2 % 

през 2015 г. до 5,38 % през 2019 г., като стойностите на показателя са по-добри, в 

сравнение със средните за страната през всяка от годините. В сравнение с равнището на 

безработицата в Област Благоевград, в Община Банско безработицата е значително по-

ниска. 

Община Банско си партнира успешно с Дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ), гр. 

Разлог, което оказва съдействие за включване на безработни лица в програми за заетост 

и обучение. 

 

Потенциал за развитие 

Създаване на условия за привличане/задържане на икономически активното 

население и младите хора на територията чрез осигурената заетост. 

Създаване на условия за заетост и доходи на местното население, както и мерки, 

насочени към квалификация и придобиване на умения и компетенции на безработните и 

неактивни, които да отговорят на нуждите на бизнеса, и по този начин да задържат 

икономически активното население на територията. 
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Здравеопазване 

 

Изводи 

На територията на община Банско няма лечебни заведения за болнична 

медицинска помощ. Болничната медицинска помощ се осъществява от общинската 

болница „МБАЛ Разлог“ ЕООД в гр. Разлог, която е с надобщински (районни) функции. 

В малките населени места е затруднен достъпът до медицинска грижа. 

За спешна помощ е осигурен 30 минутен изохрон в рамките на общината. 

Недостиг на медицински персонал, което се отразява неблагоприятно на здравето 

и здравната профилактика на населението. 

Липса на денонощна аптека.  

Сградата на бившата Поликлиника има нужда от извършване на ремонтни 

дейности и въвеждане на мерки за енергийна ефективност. 

 

Потенциал за развитие 

Изграждане на модерен медицински център със спешно звено, още повече че 

рискът от спешна травматологична помощ е завишен при наличието на зимен туризъм. 

В Проекта на ОУП е резервиран терен за реализация на проекта за изграждане на нов 

малък Медицински център в гр. Банско. 

Въвеждане на иновативен модел с ангажиране на мобилни групи, повишаване на 

капацитета на медицински и немедицински персонал чрез специализирано обучение и 

стажуване, магистри лекари и бакалаври медицински сестри, които са предоставят 

квалифицирани медицински услуги на територията на цялата община, достигайки до 

изолираните райони и лица от уязвимите групи е предпоставка за развитие на ефективна 

здравна мрежа в региона на база на трансферирана добра практика.135 

Необходимо е подобряване на здравния достъп и осигуряване на равни 

възможности за използване на здравни услуги в малки населени места.  

Информационно-образователни и здравно-консултативни услуги за превенция и 

здравословен живот.  

Улесняване на достъпа до здравни услуги като неразделна част от комплексните 

услуги за социално включване, осигуряване на по-високо качество на живот и 

пригодност за заетост. 

Реализиране на проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

сградата на поликлиниката. 

  

 
135 Доклад по проект  „Трансфер на иновации в здравеопазването“, финансиран от Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.“, Процедура BG05M9OP001-4.001 Транснационални и 

дунавски партньорства за заетост и растеж 
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Образование 

 

Изводи 

Добре е развита мрежата за образователни услуги – 3 детски градини и  7 

училища, от които 3 професионални. 

Образователната инфраструктура е в добро състояние. В професионалните 

училища са реализирани проекти за подобряване на материално – техническата база. 

Капацитетът на детската градина е оптимизиран и задоволява потребността от 

услугата.  

За развитието на способностите на децата в областта на науката, изкуствата, 

спорта и за осигуряване на равен достъп до образование община Банско е създала много 

добри условия, но по отношение на подкрепата на децата с обучителни трудности и 

децата в риск, не е направено достатъчно. 

Лошо състояние на неизползваемите сградите на закритите учебни заведения в 

селата и наличие на проблем при управлението, поддръжката и охраната им.  

Пандемията, предизвикана от Ковид 19 се отрази на всички публични сектори, 

включително и на образованието. Обучението в онлайн среда се оказа 

предизвикателство, чиито резултати тепърва ще се анализират. Има риск да се засили 

проблема за качественото образование, както и увеличаването на неграмотността, 

влошаването на образователната структура, водещи до оказване на отрицателно 

въздействие по отношение развитието на децата. 

 

Потенциал за развитие 

Подобряване качеството на училищното образование, обучение за подобряване на 

квалификацията на работната сила и осигуряване на подходяща среда за социално 

включване. Необходимо е повече преподаватели от детските градини да преминават през 

обучения, свързани както с културното многообразие, така и с приобщаващите принципи 

и механизми, свързани с различието. 

Идентифицираната е необходимостта от преценка и подготовка на 

образователната инфраструктура за изграждане на училищна STEM среда и 

предстоящото въвеждане на системата на дуалното професионално образование и 

обучение. 

Подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от 

маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование. 

Необходимо е да се открие вечерно училище за малограмотни и неграмотни възрастни 

към СУ и НУ, а в средните професионални гимназии да има паралелки за придобиване 

на професия. В тази посока може да се търси и партньорството с Агенцията по заетостта. 

Необходимост от образователен медиатор, който да участва и подкрепя образователния 

процес и превенцията на отпадане от училище. 

Нуждата от психологическа подкрепа за учениците в общинските образователни 

институции непрекъснато нараства. Проблемното поведение, проявите на агресия и 

насилие, разпространението и употребата на наркотици сред подрастващите, както и 

ранното отпадане от училище са явления за които е необходима постоянна 

психологическа и терапевтична работа на училищните екипи за подкрепа, съдействието 
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на родителите и на цялата общественост. От училищен психолог и терапевт се нуждаят 

и средношколците от професионалните гимназии, както и децата от ОУ-Добринище и 

ОУ-Места. 

 

Социални дейности 

 

Изводи 

Община Банско води целенасочена политика за подобряване качеството и обхвата 

на социалните услуги в общността, чрез разширяване и обновяване на социалната 

инфраструктура. Общината единственият действащ доставчик на социални услуги в 

общността. 

Основни уязвими и малцинствени групи са: дългосрочно безработните и ромите, 

възрастните хора, особено самотно живеещите, хората с увреждания, деца в риск. 

Предоставяне на релевантни социални услуги: в домашна среда; топъл обяд, 

приемна грижа.  

 

Потенциал за развитие 

Насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на групите 

със специални потребности и в неравностойно положение, както и на други уязвими 

групи.  

Разширяване обхвата на социалните услуги за уязвимите целеви групи; 

За възрастните хора - осигуряване на навременни и адекватни здравни и социални 

грижи, подкрепа за ежедневни грижи в дома, осигуряване на социални контакти. 

Изготвени са инвестиционни проекти за строителство на социални жилища за 

хора в неравностойно положение, пристройка към съществуващ Дневен център. 

Изготвени са инвестиционни проекти за изграждане на социални жилища за настаняване 

на социално слаби семейства 

В община Банско има необходимост  от разширяване на обхвата на услугите, 

които предлагат домашни грижи за хора с увреждания - домашен помощник, социален и 

личен асистент, както и запазване на услугата за предоставяне на топъл обяд.  

 

Култура 

 

Изводи 

Във всички населени места функционират читалища с библиотеки, развива се 

любителското творчество като силно е застъпен фолклорът и традициите.  

Функционират религиозни обекти във всички населени места. 

Традиционно утвърдени големи културни събития като част от туристическата 

атракция, част от които се организират от частни културни оператори. 

Въпреки наличната инфраструктура на културни дейности ясно е 

идентифицирана необходимостта от допълнителна инфраструктура с културно 

предназначение за обезпечаване на туристическия поток. 
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Потенциал за развитие 

Изграждане на нова инфраструктура – летен театър, многофункционална зала. 

Подобряване на материално-техническата база на читалищата и разширяване 

обхвата на дейностите и услугите в тях. 

Утвърждаване добрия опит при реализиране на партньорски проекти между 

общината и читалищата, като се разшири мрежата за сътрудничество. 

 

Спорт 

 

Изводи 

Функциониращи и утвърдени спортни клубове. 

Спортната инфраструктура в училищата и детската градина е в добро състояние. 

Липса на база общинска собственост, която да бъде предоставяна на 

лицензираните спортни клубове за осъществяване на тренировъчна дейност. 

Откритите спортни площи в селата са занемарени и неподдържани.  

Част от наличната спортна база, която е частна собственост, е с ограничен 

свободен достъп.  

 

Потенциал за развитие 

Изграждане на нови спортни площадки и съоръжения за масов спорт на открито 

в града и в селата; 

Оползотворяване наличния потенциал от обекти, предназначени за спорт и 

атракции. 

Изграждане на спортно – рекреационен център (нови спортни съоръжения и/ или 

футболни игрища), вкл. откриване на нови работни места могат за обслужване и 

поддръжка на базата и  обслужващ персонал, медицински специалисти, треньори.  
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Раздел IV. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на 

територията 

 

4.1. Транспортна инфраструктура 

 

Транспортната мрежа в община Банско е добре изградена. Община Банско е 

периферно разположена от коридорите на основната и разширената Транс европейска 

транспортна мрежа (TEN-T), преминаваща през Югозападен район. Основните пътни 

направления на TEN-T мрежата се формират от пътищата с международно и национално 

значение - автомагистрали и първи клас.  

 

Фигура 4.1.1. TEN-T пътна мрежа в България136 През територията на ЮЗР  

преминава  един от основните 

коридори на TEN-T мрежата, 

преминаващи през страната - 

„Ориент/ Източно – 

Средиземноморски“. Поради 

наличието на Столичния град 

на територията на района, 

четири от шестте 

автомагистрали, изграждани в 

страната  започват от София, 

свързвайки страната с всички  

съседни държави.   

Автомагистрала „Струма“ - София – Перник – Благоевград - граница Гърция (А3) 

с планирана с дължина 169 км, от които са изградени 100 км. Тази автомагистрала 

формира трасето на коридор „Ориент/ Източно-Средиземноморски” на територията на 

ЮЗР като основно направление за връзка с Р. Гърция. Успешното завършване на 

автомагистрала Струма е един от основните национални приоритети за програмния 

период 2021 – 2027г. След приключване на проекта, община Банско, заедно с 

едноименния си център ще се намира на около 40 км от връзка с транспортен коридор 4 

от TEN-T мрежата. 

 

4.1.1. Пътна инфраструктура и автомобилен транспорт 

 

Републиканска пътна мрежа 

 

В рамките на територията на община Банско преминават следните трасета от 

българската републиканска пътна мрежа:  

- ІІ-19 „о.п. Симитли - Градево - о.п. Разлог - Банско - Добринище - Гоце     Делчев 

- граница Гърция“ (участък от 36.6ти км. до 69.7ти км.); 

 
136 Източник: Социално-икономически анализ на районите в Република България Трети етап. Част втора, 

МРРБ 
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- ІІІ-1901 „Банско – Баня“ (участък от 0 км. до 2ри км.);  

- ІІІ-1903 „ІІ-19 – Елешница“ (участък от 0 км. до 3ти км.). 

Общата дължина на тези пътни участъци е 38.1 км.   

Второкласният път ІІ-19 преминава през градските територии на Банско и 

Добринище и осъществява връзки в посоките запад и югоизток съответно, с 

автомагистрала „Струма”, представляваща част от еврокоридор № 4 и с автомагистрала 

„Виа Игнатия”, през КПП „Илинден - Ексохи”. Според Националната концепция за 

пространствено развитие, път ІІ-19 е елемент на регионалната транспортна ос „граница 

с Македония - граница с Гърция”.  

 

Местна (общинска и частна) пътна мрежа 

 

Поради географската си особеност, път ІІ-19 представлява единствено и основно 

свързващо звено на общинската селищна мрежа. Двата града – Банско и Добринище, и 

с. Места са разположени на републиканския път, а останалите села се свързват с града, 

чрез отделни отклонения, понастоящем в състояние за нормално автомобилно движение 

само в участъците между републиканския път и съответните населени места.   

 

Фигура 4.1.2. Транспортен модел на община Банско137 

 
Общата дължина на трасетата от общинската пътна мрежа е 109,1 км и се състои 

от бившите  четвъртокласни пътища от републиканската пътна мрежа и местни пътища. 

Бившите четвъртокласни пътища са с дължина 42 км и включват:  

- ВLG 1005 – (ІІ-19) Банско – хижа „Вихрен“;  

- ВLG 2002 – (ІІ-19) Добринище – Места – Обидим;  

- ВLG 2003 – (ІІ-19) Добринище – Места – Филипово – Осеново;  

- ВLG 2004 – (ІІ-19) Добринище – Господинци – Кремен;  

- ВLG 3001 – (ІІ-19) Добринище – Места – Гостун.    

 
137 Източник: ОУПО 
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Местните пътища, са с дължина 67,1 км и са:  

- ІІ-19 - Банско - Планинска контролна спасителна служба – околовръстен път;  

- ІІ-190320 - Обидим - м. Харами бунар;  

- ІІ-19036 - Кремен - м. Харами бунар;  

- ІІ-19033 - Осеново - м. Вищерица;  

- ІІ-19029 - Гостун - м. Вищерица;  

- ІІ-19029 - Гостун - м. Селище;  

- ІІ-19 - Добринище - м. Харами бунар;  

- Път ІV-904 - м. Чалин Валог;  

- ІІ-19 - м. Равнището (Сметище за битови отпадъци ).  

 

Общината се характеризира с относително високо качество на пътните настилки. 

Проблеми с качеството на пътната настилка има само по някои от общинските пътища. 

Добрата поддръжка на пътищата от републиканската пътна мрежа в общината най-

вероятно се дължи на факта, че Банско е притегателен туристически център. 

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. 

 

4.1.2. Железопътен транспорт 

 

Железопътният транспорт в община Банско се осъществява чрез теснолинейната 

линия Септември – Велинград – Банско – Добринище, която е с обща дължина 125 км и 

е единствената действаща в страната. В градовете Банско и Добринище да разположени 

двете ж.п. гари на общината. Теснолинейката Септември – Добринище е по-скоро 

туристически атракцион, отколкото средство за транспорт до и от община Банско, като 

през последните години потенциалът на ж.п. линия Септември – Добринище се използва 

все по-пълноценно. 

 

4.1.3. Транспортна достъпност и осигуреност 

 

Транспортна достъпност до  общинския център 

 

Основна транспортна артерия за територията, която осигурява достъп до 

съседните общински и областни центрове, се явява третокласната пътна мрежа, което 

преминава през общината. Анализът на транспортната достъпност в рамките на община 

Банско показва, че всички населени места са свързани и достъпни. 

Предимство на пътната инфраструктура е, че няма населени места в най-

отдалечените зони в обхвата на общината, което да затрудни достъпа до тях.  

Ежедневни трудови пътувания се осъществяват и от общинския център – град 

Банско към съседните общински центрове. Това позволява на работещите в общината да 

извършват ежедневни пътувания до работното си място.  
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Обществен транспорт 

 

В община Банско автобусният транспорт е добре организиран. Извънградският 

автобусен транспорт се обслужва от автогара Банско, която удачно е разположена до 

ЖП-гарата и се обслужва транспортно от най-добре изградената пътна артерия в града - 

ул. „Патриарх Евтимий“, представляваща входно- изходна артерия на двете основни 

направления за транзита в града. В натоварения ски сезон частна фирма организира и 

автобуси за транспортиране на посетителите от железопътната гара до хижа 

„Бъндерица“.  

 

Редовни са автобусните транспорти от и към Банско (понастоящем) в следните 

дестинации: 

- от Банско за Благоевград – между 11 и 15 дневно, и обратно; 

- от Банско – Добринище – Гоце Делчев – между 10 и 14 дневно, и обратно; 

- от Банско за Разлог – между 8 и 11 дневно, и обратно;  

- от Банско за София – около 6 дневно (Централна Автогара, Автогара Овча Купел) 

и обратно; 

- от Банско за Баня – 1 път дневно и обратно; 

- от Банско за Пловдив – 1 път дневно и обратно. 

Редовни са автобусните транспорти от и към Добринище (понастоящем) в 

следните дестинации: 

- от Добринище за София – около 6 дневно (Централна Автогара, Автогара Овча 

Купел) и обратно; 

- от Добринище за Благоевград – около 6 дневно, и обратно; 

- от (Банско –) Добринище – Гоце Делчев – между 10 и 14 дневно, и обратно; 

- от Добринище за София – около 6 дневно (Централна Автогара, Автогара Овча 

Купел) и обратно; 

- от Добринище за Пловдив – 1 път дневно и обратно. 

 

Обществен превоз на пътници в община Банско се осъществява по 

републиканската, областната и общинската пътна мрежа. Община Банско обслужва  2 

автобусни линии: т.нар. общинска и областна. Селата в общината се обслужват от 

гореописаните линии по съответните разписания. 

 

Таблица 4.1.1. Автобусни линии на обществения транспорт в община Банско138 

Маршрут автобусна линия Обща дължина Изпълнява се: 

Автобусна линия № 1 ,,Акад. Йордан Иванов“ 

–  ресторант ,,Мотиката“ 
3,6 км целогодишно ежедневно 

Автобусна линия № 1 ,,Акад. Йордан Иванов“ 

–  ресторант ,,Мотиката“ (обратна връзка) 
3 км целогодишно ежедневно 

Допълнителна линия №2 ,,Акад. Йордан 

Иванов“ –  ресторант ,,Мотиката“ 
2,5 км целогодишно ежедневно 

 
138 Източник: https://app.eop.bg/today/102500 
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Маршрут автобусна линия Обща дължина Изпълнява се: 

Допълнителна линия №2 ,,Акад. Йордан 

Иванов“ –  ресторант ,,Мотиката“ (обратна 

линия) 

2,5 км целогодишно ежедневно 

Автобусна линия  Банско – м. Шилигарника - 

Хижа „Вихрен“ 
17 км целогодишно ежедневно 

Автобусна линия Разлог - Гостун 34 км целогодишно 
понеделник и 

петък 

Автобусна линия Разлог - Осеново 34 км целогодишно 
понеделник и 

петък 

Автобусна линия Разлог - Кремен 40 км целогодишно 
понеделник, 

сряда и петък 

Автобусна линия Разлог - Обидим 40 км целогодишно 
понеделник и 

петък 

Автобусна линия Разлог - Филипово 34 км целогодишно 
От понеделник 

до петък 

 

Организиран е и таксиметров транспорт, които предвид по-кратките разстояния в 

общината може да си използва и за междуселищен. Таксиметрови стоянки има 

разположени пред пощата на града и на автогарата, където се намира и диспечерският 

пункт на таксиметровите превози на града.  

 

Улична мрежа 

 

Структурата на уличната мрежа на Банско е разнообразна и носи ясните белези на 

няколко основни исторически етапа на развитие. В по-старата, източната част на града 

има само обслужващи, квартални улици, без ясно подчертани направления и 

йерархизация. Западната и северната част на града, застроявани основно през втората 

половина на ХХ век, са с относително добре структурирана и субординирана улична 

мрежа. През северната част на градската територия преминават трасетата на 

републиканските пътища II – 19 и III – 1901. Южните територии, които формално са със 

статут на селищни образувания, но по същество са неделима част от градския организъм, 

са усвоени стихийно без цялостен устройствен замисъл и с наслоена от отделни, 

решавани  парче елементи на уличната мрежа. Лишени са от необходимите пътни връзки 

със същинския град. 

 

Елементи на първостепенната улична мрежа (ПУМ) в гр. Банско 

Първостепенната улична мрежа е с добра плътност – 4,9 км/кв.км, но се формира 

само от IV-то и дори V-то класни улици в много случаи с технически параметри, които 

не отговарят на нормативните изисквания.  

Първостепенната улична мрежа е както следва139: 

- ул. „Явор“: играе ролята на западна обходна улица на града в посока към ски 

зоната;  

 
139 При описанието се спазва подредба север – юг / изток - запад  
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- ул. „Цар Симеон“ и продължението й до ул. „Иконом К. Чучулайн“: главна 

събирателна улица за градската територия западно от р. Глазне;  

- ул. „Глазне“: главна събирателна за градската територия източно от реката, 

провеждаща най-интензивното автомобилно движение и продължението й ул. 

„Пирин“, която е едновременно връзка на града със селищните образувания 

южно от него и подход към ски зоната;  

- ул. „България“ и продълженията й ул. „Тодор Каблешков“ и ул. „Ангел Кънчев“, 

изпълняващи ролята на събирателна улица за централната част на градската 

територия;  

- ул. „Драва“ и продължението й ул. „Солун“, които са събирателни за най-

източната част на града;  

- ул. „Патриарх Евтимий“: провежда републикански път ІІ-19 в и от града;  

- ул. „Рила“ и ул. „Цар Симеон“: събирателни за териториите северно от 

централното градско ядро;  

- ул. „Хан Аспарух“ и ул. „Отец Паисий“: събирателни за цялата градска 

територия южно от централното градско ядро; 

- ул. „Найден Геров“, оформена като южен обход за вътрешно-градския транзит.  

Като допълнение, през северната част на града преминават участъци от трасета, 

явяващи се елементи от републиканската мрежа, които могат да се приемат и за част от 

първостепенната улична мрежа в гр. Банско: път ІІ-19 „о.п. Симитли – Градево – о.п. 

Разлог – Банско – Добринище – Гоце  Делчев – граница Гърция“ и път ІІІ-1901 „Банско 

– Баня“. 

 

Пропускателната способност на улиците от първостепенната мрежа очертават 

картината на една напрегната транспортна обстановка, характеризираща се с изчерпана 

пропускателна способност на по-голямата част от уличната мрежа, особено в 

контактните зони между южната и северната части на града; превишение на 

практическата пропускателна способност на светофарно регулираните кръстовища от 20 

до 40%; ясно изразен върхов период в интервала 16.00 – 18.00 часа; висок относителен 

дял на товарно движение в структурата на транзитните транспортни потоци, по улиците 

– трасета на републиканската пътна мрежа. 

Направленията на основните транспортни потоци са от входовете на града 

(предимно западния) към хотелските комплекси в южните селищни образувания и 

началната станция на кабинковата въжена линия, както и между селищните образувания 

и традиционния град. Поради недоизградената улична мрежа този поток почти изцяло 

преминава през едно единствено кръстовище – на ул. „Пирин“ и ул. „Найден Геров“ и 

предизвиква огромни задръствания.  

Статистическите проучвания, извършени през изминалия програмен период 

показват, че интензивността на транспортните потоци по ПУМ в града има два ясно 

изразени сезонни аспекта: 

Лятна - капацитетът на ПУМ напълно покрива и удовлетворява интензивността на 

транспортните потоци в извън зимните месеци (интервала май-ноември), т.е. проблеми 

с транспортни задръствания по уличната мрежа няма. Движението на МПС по улиците 

на града в тези месеци се отличава с висока степен на комфорт. 
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Зимна - проблемите с интензивността на транспортните потоци по ПУМ се появяват 

през интензивния зимен период, когато свръхнаселяването на града от туристи, 

снеговалежите и снегопочистванията, създават много проблеми на градската управа. 

Ясната насоченост на транспортните потоци от всички посоки и райони на града към 

южните селищни образувания и по-конкретно - лифтовата „Начална станция” и 

посоката към „Шилигарника” (както бе споменато по-горе – най-южната отсечка от ул. 

„Пирин”) оформят един транспортен вектор от МПС с огромна интензивност. 

Движението на МПС по улиците на града в тези месеци се отличава с ниска до много 

ниска степен на комфорт. 

 

Организацията на движението е основно със знаково регулиране като ограничен 

брой светофарни уредби функционират на ул. „Глазене“ и ул. „Найден Геров“. В процес 

е реализирането на Генерален план за организация на движението. 

 

Паркиране и Гариране 

Остър проблем на транспортната обстановка е паркирането на моторните 

превозни средства. В гр. Банско, поради недостиг от паркоместа и големия натиск от 

пристигащи с автомобили еднодневни и многодневни туристи, е необходимо 

паркирането да се изследва като специализирана проблематика, извън рамките на този 

план. 

В гр. Банско има 17 зони за паркиране, описани в Приложение 1 към. Чл.3, ал.1 от 

Наредбата за паркиране на МПС на територията на община Банско от 04.12.2020г. (за 

информация, в гр. Добринище тези зони са 8 на брой). Общият брой паркоместа в гр. 

Банско са 1970 броя, от които: 800 броя - платено паркиране да Начална станция на лифта 

и 1172 броя - паркоместа върху общински площи. В тази цифра не са отчетени 

паркоместата, които са за паркиране на личните МПС в дворовете на къщите, гаражите 

в парцелите на къщите, както и териториалния обхват на УПИ на хотелските комплекси. 

С Наредба от 04.12.2020г. са уредени правилата за платено паркиране на МПС на 

територията на община Банско. За правилното организиране на движението по 

общинските пътища и улици и за удобство на участниците в него, на територията на 

община Банско се въвеждат зони за почасово платено паркиране – обозначени със 

съответните знаци за начало и край, в дясно, успоредно, по посока на движението. 

Поради курортния характер на града, паркирането е различно за съответните 

сезони: 

- За периода от 01 декември до 15 април - всеки ден за часовия диапазон от 08.00 

часа до 18.00 часа; 

- За периода от 16 април до 30 ноември в делнични дни – за часовия диапазон от 

08.00 часа до 18.00 часа в почивни. 

 

Велосипеден транспорт. 

В града не са създадени условия за велосипедно движение. Ниска степен на 

използване на велосипеди в града – пътуванията с велосипед в града са епизодични, като 

налице е и практически пълната липса на специализирани вело-трасета /алеи/, които да 

осигуряват по-високо ниво на безопасност на такъв тип транспорт; 
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Пешеходни зони в гр. Банско 

Град Банско разполага със пешеходни зони в централната градска част по пл. 

„Никола Вапцаров“ и пл. “Възраждане” част от улиците „Иван Вазов“, ул. „Цар Симеон“ 

(в посока изток-запад), ул. „Пирин“ (север-юг) и ул. „Гоце Делчев“: 

- Пространството около главните обществени - административни , културни и 

търговски - сгради и Старата градска част; 

- По улица „Пирин” в посока север-юг; 

- По ул. „Гоце Делчев“. 

 

Пътнически въжени линии - въжен транспорт 

 Наличието на планини и силно развит туризъм, свързан със зимни спортове и 

планинарство, обуславя наличието на пътнически въжени линии, като част от 

транспортната инфраструктура на община Банско. Т. нар. лифтове попадащи в 

територията на общината са 10 на брой –  един кабинков, два 6-седалкови, шест 4-

седалкови, един 2-седалков и 5 влека (2 двуместни – тип котва, 2 едноместен – тип 

паничка и 1 детски с 2 пътеки и 3 влека), както следва140: 

- 8 местна кабинкова въжена линия (КВЛ) „Банско-Бъндеришка поляна“: втората 

по дължина пътническа въжена линия в България - 6233 м. Долната станция се 

намира на 998 м н. в. в град Банско, междинната станция е в местността Чалин 

валог на 1468 м н. в., а горната станция - на 1595 м н. в. в местността Бъндеришка 

поляна (Меча поляна). Обслужва всички писти 

- 6-местни седалкови лифтове: „Тодорка“ (2298м.) Обслужва пистите „2, 3, 4“ и 

„Коларски“ (774м.) Обслужва пистите „ 1, 7, 8, 9“. 

- 4-местни седалкови лифтове: „Моста“ (2606м.) Обслужва пистите „5, 10, 12“; 

„Шилигарник“ (2042м.) Обслужва пистите „5, 10, 12“; „Бъндерица 1“ (1745м.) 

Обслужва пистите „4, 6, 9“;  „Бъндерица 2“ (972м.) Обслужва пистите „4, 6, 9“; 

„Чалин валог“ (1099м.) Обслужва пистите „15, 16“; „Плато“ (1513м.) Обслужва 

пистите „2, 3, 4, 11“. 

- 2-местни седалкови лифтове: Църна Могила (2 седалков) Обслужва писта „14 - 

затворена“. 

- Влекове: Тип котва (двуместен): Стара котва (802м.) и Детска котва (540м.) 

Обслужват пистите „7 и 8“; Тип паница (едноместен): Влек Чалин (649м.) и 

Паница Б (412м.) Обслужват писта „6“; Детски влек (100м.) с 2 пътеки и 3 влека. 

 

Всички лифтове обслужват средно 2000 души на час, с изключение на лифт 

„Коларски“, чийто капацитет достига 3000 души/час и Църна Могила с капацитет от 700 

души/час. Влековете обслужват между 1000 и 600 души/час. Обща дължина на 

пътническите въжени линии в община Банско е около 22 км. и към момент всички са в 

добро техническо състояние. 

  

 
140 https://www.banskoski.com/bg/page/lifts-and-ski-slopes  

https://www.banskoski.com/bg/page/lifts-and-ski-slopes
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Генерален план за организация на движението (ГПОД) 

От 26.05.2021г., община Банско има одобрен окончателен проект за актуализация 

на Генерален план за организация на движението (ГПОД) на територията на община 

Банско. Основният мотив за нуждата от актуализация на действащия от 2012г. ГПОД е, 

че действащата организация на движението на следните улици и участъци от улици на 

територията на гр. Банско, а именно ул. „Охрид“ в участъка от кръстовището с ул. 

„България" до кръстовището с ул. „Баньо Маринов“ и ул. „Баньо Маринов“ в участъка 

от кръстовището с ул. „Цар Симеон“ до кръстовището с ул. „Цар Самуил, има нужда от 

нова, модернизирана разработка, свързана с нарастване на автомобилния парк на 

населението в града, осигуряване на възможност за паркиране и намаляване на 

конфликтните точки по улиците. Също така, понастоящем, част от улиците са с намален 

габарит и двупосочното преминаване през тях е трудно осъществимо. Липсата на 

достатъчно места за паркиране и престой създава затруднение за придвижването на МПС 

и пешеходци. 

 

Инвестиции в пътната и уличната инфраструктура 

През периода 2014-2020г. Община Банско реализира проекти, свързани с 

изграждане, рехабилитация и поддържане на пътната и уличната инфраструктури в 

населените места в общината, подобряване на достъпа до обекти, представляващи 

туристически интерес, подобряване достъпа на населението до обектите, предоставящи 

публични услуги, подобряване достъпа до инфраструктурни обекти с важно значение за 

населението и за развитието на бизнеса. 

Изграден е пешеходен мост между двата бряга на река „Глазне” и е извършен 

авариен ремонт на друг пешеходен мост над река Глазне. Извършен е авариен ремонт на 

дървен мост и каменно бетонни прагове на река Бъндеришка в местността „Бъндеришка 

поляна“. Извършен е ремонт на стоманобетонов борд за монтаж на еластична предпазна 

ограда на мост на км 1+589 на път – Банско-м. Шилигарника 

Ежегодно се извършва ремонт и поддържане (превантивно, текущо, аварийно) на 

улици, тротоари и площадни пространства в гр. Банско и гр. Добринище, както и 

рехабилитация на пътната и уличната мрежа. 

Скоростното разрастване на град Банско – като изявен Балкански и Европейски, 

зимен курортен център логично води до съответен дисбаланс между запълнен хотелски 

капацитет и териториално-транспортния капацитет на сравнително малкия по площ и 

население град, което създава сериозен проблем свързан с комуникационните 

пространства на улици, велоалеи и паркиране, както за местните жители, така и за 

гостите на града. Особено сериозен е проблемът по улица „Пирин, която е основната 

извеждаща от централната част на града към Ледената пързалка, ски-зоната на града и 

планинската част на общината – в зимната част от годината трафикът от автомобили и 

автобуси се изчислява в хиляди на ден. 

За разлика от югозападната и северозападната част на града, където улиците 

„Глазне“ и „Иконом Чучулайн“ са прокарани с ясно направление, връзки и функции на 

събирателни, и в този смисъл на главни артерии, в североизточната част на града липсват 

такива трасета на главни събирателни улици. 
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При разширението на реконструкцията на уличната мрежа може да се реализира 

маркиране на велосипедни алеи, където е подходящо. Запазване на високата дървесна 

растителност, където е налична по уличната и пътната мрежа при разширението и 

реконструкцията й, като се формират джобове за паркиране. 

 

Прогноза за развитие на транспортната инфраструктура 

 

Местна (общинска и частна) пътна мрежа. От изключителна важност е да се 

подсигури доброто състояние на Местната пътна мрежа в община Банско. Транспортната 

инфраструктура обхващаща път II-19, през настоящия програмен период ще бъде 

наблюдаван и поддържана с цел запазване на способността си за поемане на все по-

увеличаващ се трафик от леки и товарни автомобили. 

 

Комуникационно-транспортната система на гр. Банско. Най-важните елементи на 

комуникационно-транспортната система на гр. Банско през следващия програмен период 

ще са решения с развитието на ПУМ, с цел поемане на пътникопотока през активния 

сезон. Наред с това неминуемо ще се разширява възможността за паркиране в града, като 

целта ще бъде да се намери баланс между удобството както за местното население, така 

и за гостите – туристи на курортното място. 

 

Теснолинейна железница. Има възможности за организиране на обществен ЖП-

транспорт тип „совалка”, между Банско и Добринище (или между Якоруда- Баня -Разлог 

-Банско -Добринище), както за обслужване на населението и гостите, така и като 

специфична туристическа атракция. Това са мероприятия от организационно естество и 

не се отнасят до самата ЖП- инфраструктура, която е налична и трябва да се запази. Като 

цяло при добра поддръжка и конкурентоспособно планиране развитието на железницата 

в община Банско би било реализируемо. 

 

Пътническа въжена линия. Предвид засилването на туристопотока към Банско през 

последното десетилетие, има възможност за разширяване на този вид транспорт като 

идеи през изминалия програмен период включват въжена линия от гр. Добринище до х. 

Гоце Делчев и хоризонтална връзка м/у въжена линия Банско - Шилигарника и 

проектната Добринище - х. Гоце Делчев.  Предвид и нарастващия поток от МПС има 

възможност за развитие и на обслужващата инфраструктура – пътните връзки и паркинг 

гаражите към тези съоръжения 

Въздушен транспорт — летищна инфраструктура 

През зимния сезон летище Пловдив обслужва ежедневни чартърни туристически полети 

за българските ски-курорти в Банско, Пампорово и Боровец.141  

Към настоящия момент, няма конкретно фиксирани планове за изграждане на 

функциониращо летище в Банско. Съгласно схема „Прогнозна транспортно-

комуникационна  инфраструктура на Община Банско – 2035 г.”, в землището на гр. 

Банско е ситуиран Летищен комплекс. Етапът, на който се намира тази инициатива 

 
141 Източник: Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г., приета 2017г. 
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показва, че са проучени условията за териториално насочване на тази дейност, 

включително и обвързването й с пътната инфраструктура на автомобилния транспорт. 

Летището следва да бъде разположено до обходното трасе на  път ІІ-19 и чрез него да 

има пътни връзки с гр. Банско и гр. Добринище. 

 

4.2. Състояние на водоснабдителната и канализационна мрежи 

 

Община Банско попада в обхвата на обособена територия на „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД Благоевград, за която е изработен предварителен Регионален 

генерален план (РГП). Предоставяните услуги включват: доставяне на вода на 

потребителите, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води. След 

влизането му в сила, ВиК операторът излъчва 2 стратегически документа – бизнес 

планове за развитието на своята дейност – за 2017-2021 и за 2022 – 2026г. 

ВиК секторът в община Банско е с добре развити параметри – всички населени 

места са централно водоснабдени и са с изградена канализация.  

 

Таблица 4.2.1. Дял на населението в селища с обществено водоснабдяване, обществена 

канализация и пречиствателни станции за отпадъчни води за периода 2015 - 2019 г. (%)142 

Община Банско 2015 2016 2017 2018 2019 

Население, свързано с обществено водоснабдяване 100 100 100 100 100 

Население на режим на водоснабдяване - - - - - 

Население, свързано с обществена канализация 90,47 90,48 90,77 91,08 91,25 

Население свързано с пречиствателни станции за 

отпадъчни води 
- - - 70,49 70,95 

Население, свързано с обществена канализация без 

пречистване 
90,47 90,48 90,77 20,59 20,3 

 

През периода 2014-2020г. Община Банско реализира проекти за подобряване на 

водоснабдителната и канализационната инфраструктура чрез изграждане, 

рехабилитация и реконструкция на ВиК мрежи, както и на пречиствателни съоръжения 

за питейни и отпадни води. 

4.2.1. Водоснабдяване 

 

Водоснабдителната инфраструктура е общинска собственост, предоставена за 

управление на „ВиК“ ЕООД – Благоевград. Водоснабдяването е тип „самостоятелно“, 

като за всяко населено място се ползват един или няколко водоизточника. Ползват се 

подземни водоизточници, с изключение на 1 речно водохващане („Плавилото“) на р. 

Добринишка за питейно – битово водоснабдяване на гр. Добринище. 

Изградената инфраструктура за водоснабдяване на населените места включва 

външни (захранващи водопроводи), вътрешна водопроводна мрежа и напорни 

резервоари.  

 
142 Източник: Данни НСИ 
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Дължината на външната водопроводна мрежа (довеждаща мрежа) за община 

Банско към 2020г. е 62 871 м, от които 63,14% са етернитови, 35,28% - стоманени и само 

1,58% - полиетиленови.  

Дължина на вътрешната водопроводна мрежа (разпределителна мрежа) за община 

Банско към 2020г. е 61 288м.  

Обитателите и други консуматори на питейна вода всички селища са обезпечени 

с необходимите им водни количества от съществуващите водохващателни съоръжения 

(каптажи, дренажи, тръбни кладенци, речни водохващания /гр. Добринище/) 

 

Водоснабдяване гр. Банско  

 

Таблица 4.2.2.Водоизточници и дебит гр. Банско 

Водоизточници дебит 

Каптаж „Циганско кладенче“ с разрешен дебит 4.38 л/сек 

„Мъртва поляна“ - 4 бр. тръбни кладенци и 2 бр. дренажи с разрешен дебит 14.90 л/сек 

Каптаж „Свети Иван“ с разрешен дебит 0.98 л/сек 

Каптаж и подруслов дренаж „Мотиката“ с разрешен дебит 4.76 л/сек 

Дренаж „Усипо“ с разрешен дебит 3.17 л/сек 

Карантията - 2 бр. дренажи с разрешен дебит 6.69 л/сек 

Каптаж „Асаница“ с разрешен дебит 1.74 л/сек 

Пепев кладенец 1,2 - 2 бр. каптажи с дебит 2.22 л/сек 

Общ разрешен дебит 38.84 л/сек 

 

Външни довеждащи водопроводи /ВДВ/ 

Етернитови тръби: ф125 с дължина 80 м, ф150 с дължина 110 м, ф200 с дължина 3438 

м; 

Стоманени тръби: ф109 с дължина 2407 м, ф159 с дължина 836 м, ф219 с дължина 1380 

м, ф273 с дължина 420 м, ф377 с дължина 276 м, ф426 с дължина 1425 м, ф630 с дължина 

1240 м. 

Напорни резервоари 

Напорен резервоар V = 5000 м3: Старият резервоар, изграден през 1960 г., за гр. Банско 

е разположен южно от града в м. Грамадето. Резервоарът е правоъгълен, двукамерен, на 

кота 1015,80 м. Захранва се с вода гравитачно от следните водоизточници: „Усипа“, 

тръбни кладенци и дренажи в местност „Мъртва поляна“. В момента се ползва за 

водоснабдяване на ниската зона от водоснабдителната мрежа на гр. Банско. 

Напорен резервоар V = 1700 м3 - нов резервоар на кота 1053 м, изграден в м. Кошерината 

над сградата на хлораторното. Предназначен е за водоснабдяване на висока зона гр. 

Банско 

Напорен резервоар V = 350 м3 Изграден е в м. „Свети Иван“ на кота 1084 м. Захранва се 

от ВС „Свети Иван”“ От него се водоснабдява курортната зона в м. Свети Иван. 

Вътрешна разпределителна мрежа 

Етернитови тръби: ф60 с дължина 1426 м., ф80 с дължина 6952 м., ф100 с дължина 3747 

м., ф125 с дължина 428 м., ф150 с дължина 606 м., ф200 с дължина 1130 м. 
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Стоманени тръби: ф75 с дължина 816 м., ф89 с дължина 2529 м., ф109 с дължина 2335 

м., ф133 с дължина 226 м., ф159 с дължина 4550 м., ф219 с дължина 629 м. 

Полиетиленови тръби: ф63 с дължина 85 м., ф75 с дължина 400 м., ф90 с дължина 3383 

м., ф110 с дължина 652 м.,ф125 с дължина 749 м., ф140 с дължина 495 м., ф160 с дължина 

111м. 

Поцинковани тръби: Ф1/2” с дължина 2286 м. 

 

Таблица 4.2.3. Водоизточници и дебит гр. Банско 

Ном

ер по 

ред 

Новоизградени 

канализационни 

мрежи (вкл. 

колектори) 

Рехабилитирани 

/модернизирани 

канализационни мрежи (вкл. 

колектори) 

Новоизградени 

водоснабдителни 

мрежи (вкл. 

колектори) 

Рехабилитирани 

/модернизирани вод

оснабдителни 

мрежи (вкл. 

колектори) 

Общо І фаза 
ІІ 

фаза 

Об

що 

І 

фаза 

ІІ 

фаза 

Об

що 

І 

фаза 
ІІ фаза 

Об

що 

І 

фаза 

ІІ 

фаза 

1 19.67 12 8 
33.7

6 

20.53

2 

13.22

8 

27.7

0 

14.4

7 
13 

11.0

5 
5.77 5.28 

 

През анализирания период е изграден първи етап от проекта за допълнително 

водоснабдяване на гр. Банско от местност „Караманица“, включващ изграждане на нова 

линейна водоснабдителна мрежа за гр. Банско. Източник на финансиране е държавният 

бюджет. 

 

Водоснабдяване на гр. Добринище  

 

Водохващания /ВХВ/: Два броя водохващания: „Липев пожар“ – подземен и 

„Плавилото“ - повърхностен, на река Десилица (Добринишка река). 

Външни довеждащи водопроводи /ВДВ/ 

Етернитови тръби: ф80 с дължина 390 м., ф150 с дължина 14150 м., ф200 с дължина 

1200 м., ф250 с дължина 988 м. 

Стоманени тръби: ф109 с дължина 9250 м., ф159 с дължина 450 м., ф273 с дължина 4500 

м. 

Напорни резервоари: Напорен резервоар V = 700 м3 

Вътрешна разпределителна мрежа 

Етернитови тръби: ф60 с дължина 2315 м, ф150 с дължина 420 м. 

Стоманени тръби: ф89 с дължина 2985 м., ф109 с дължина 1175 м., ф133 с дължина 180 

м., ф159 с дължина 200 м. 

Полиетиленови тръби: ф75 с дължина 1431 м., ф90 с дължина 1342 м., ф110 с дължина 

2458 м. 

 

Град Добринище се нуждае от цялостна реконструкция на вътрешната водопроводна 

мрежа. За града е необходимо проучване, проектиране и изграждане на ПСПВ в 

санитарната зона на съществуващия резервоар. 

Изготвен е идеен проект за ново водохващане за гр. Добринище. 
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Водоснабдяване на селата Обидим, Места и Филипово  

 

Груповото водоснабдяване на трите села е изградено през 60-те години на 20 век. 

Селата получават питейна вода от 11 броя дренажни водохващания намиращи се на 

около 8-9 км западно от с. Обидим на източния склон на Пирин, в местностите Широка 

поляна и Делова нива. 

 

с. Обидим 

Водохващания /ВХВ/: „Ливадите“ – подземен 

Външни довеждащи водопроводи /ВДВ/: Етернитови тръби Ф80 с дължина 1900 м. 

Напорен резервоар V = 100 м3 

Вътрешна разпределителна мрежа: 

Етернитови тръби: ф60 с дължина 272 м., ф80 с дължина 387 м. 

Стоманени тръби: ф89 с дължина 1730 м. 

Поцинковани тръби: ф1/2“ с дължина 473м. 

 

с. Филипово и с. Места (един водопровод) 

Водохващания /ВХВ/: „Грамадите“ - подземен 

Външни довеждащи водопроводи /ВДВ/: Етернитови тръби: ф60 с дължина 280 м., ф80 

с дължина 150 м. 

Напорен резервоар V = 350 м3 

Вътрешна разпределителна мрежа: Полиетиленови тръби: Ф50 с дължина 100 м, ф63 

с дължина 200 м, ф75 с дължина 1206 м, ф90 с дължина 3085 м., ф110 с дължина 472 м. 

 

През периода 2014-2020г. са изградени нови водоснабдителни мрежи за селата Места и 

Филипово – като ефект от изпълнението на проекта „Разделно водоподаване за селата 

Места и Филипово от общия им напорен резервоар“ . 

За с. Обидим има изготвен работен проект от 2013г. за реконструкция на вътрешната 

водопроводна мрежа. 

 

Водоснабдяване на с. Кремен 

 

Водохващания /ВХВ/: 2 броя дренажи, намиращи се в местността „Харами бунар“. 

Външни довеждащи водопроводи /ВДВ/: с дължина 7.4 км и е изграждан преди повече 

от 50 години от етернитови тръби. Състоянието му е изключително тежко. Загубите на 

вода са огромни. 

Напорен резервоар обем V=180м3. 

За с. Кремен има изготвен работен проект от 2013г. за реконструкция на вътрешната 

водопроводна мрежа. 

 

Водоснабдяване на с. Гостун 

 

Водохващания /ВХВ/: дренаж заустен в каптаж в местността „Плазмин дол“. 
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Външни довеждащи водопроводи /ВДВ/: напълно износен водопровод от етернитови 

тръби с диаметър 60мм и 80мм с дължина 4.3км и участък от полиетиленови тръби 75мм 

с дължина 0.5км директно в мрежата на селото. 

Вътрешна разпределителна мрежа: Вътрешната мрежа на селото е напълно износена. 

Общата дължина на мрежата е 1,82км от които 1,57км етернитови тръби с диаметри 60мм 

и 80мм и 0,25км полиетиленови тръби с диаметри 63мм и 75мм. 

В момента селото няма напорен резервоар. Има подходящи две площадки за проектиране 

и изграждане на такъв. Необходимият обем на резервоара е 100м3 в който ще се 

съхранява и противопожарния запас. Трябва да бъде проучена и проектирана 

реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на селото. 

Подобрено е качеството и са намалени загубите на питейната вода в с. Гостун – 

реализиран е проект за ремонт на част от довеждащ водопровод за с. Гостун 

 

Водоснабдяване на с. Осеново 

 

Водохващания /ВХВ/: дренаж заустен в каптаж „Изворо“ 

Външни довеждащи водопроводи /ВДВ/: етернитов водопровод 60мм и дължина 

5.25км. Водопроводът е износен напълно. 

Напорен резервоар с обем 180 куб.м. 

Вътрешна разпределителна мрежа: Вътрешната водопроводна мрежа е изградена от 

етернитови тръби и е с дължина 1.05км. Мрежата е напълно амортизирана. 

Необходимо е изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция на вътрешната 

водопроводна мрежа. 

 

4.2.2. Канализационна мрежа 

 

Всички населени места в община Банско имат изградена канализация, като се 

счита, че степента на изграденост на канализационните мрежи е около 90%. ВиК ЕООД 

Благоевград експлоатира само канализационните мрежи на градовете Банско и 

Добринище. Канализацията на останалите населени места се стопанисва от общината. 

Канализационните мрежи са проектирани и изградени в периода 1960 - 1980 г. 

Поради липса на инвестиции за поддържането им през последните десетилетия са 

изпълнявани незначителни рехабилитационни дейности и техническото им състояние е 

лошо, намалена е хидравличната проводимост и капацитет на канализацията. 

Общата дължина на канализационната мрежа на община Банско към (2020г.) е 47 

588м. 

 

Канализация на гр. Банско 

 

Първите клонове от канализационната система на гр. Банско са изградени след 

1965 г. По-голямата част от канализационната мрежа е на възраст повече от 40 години.  
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Степента на присъединеност на населението към системата е 94%. 

Канализационна мрежа на град Банско е комбинирана - в старата част е смесена, а в 

новите зони е приета разделна.  

Дължината е 34,891 км, като 90% от канализационната система се състои от 

бетонови тръби. В новите части от града са използвани основно PE/PE-HD и PVC тръби. 

Канализационната мрежа включва два главни колектора, които следват естествения 

наклон на терена по протежение двата бряга на река Глазне. Голяма част от 

съществуващите участъци на канализационната мрежа са с диаметър по малък от DN300. 

Единствените 2 канализационни помпени станции на територията на 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград са в гр. Благоевград и гр. Банско. 

КПС гр. Банско е изградена на довеждащия колектор до ПСОВ гр. Банско – за 

преминаване на р. Глазне. Изпълнения проект за реконструкция и доизграждане на 

канализационната мрежа на гр. Банско с изграждане на ПСОВ трансформира 

съществуващата канализационна мрежа – тип смесена, в разделна канализация. 

Изгражда се нова канализация за битовите отпадъчни води, а съществуващата се 

трансформира в канализация за дъждовни и дренажни води. 

Във връзка с правилното функциониране на канализационната система в град 

Добринище, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград има разрешение за 

заустване на р. „Глазне“ валидно до 09.02.2024г. 

 

Канализация на гр. Добринище 

 

Степента на изграденост на канализационната мрежа на град Добринище е 90%, 

като дължината й е 19,200 км. Типът на системата е смесена, като не са изградени 

дъждопреливници. Тя е в лошо техническо състояние и е крайно наложителна 

реконструкцията, рехабилитацията и доизграждането й. Степента на изграденост на 

мрежата е висока, но във връзка със силно развиващия се туризъм в района се налага 

Не е изграден довеждащ колектор до ПСОВ. 

Градът се отводнява чрез два главни колектора. Колекторите се движат в посока 

от запад на изток. Главен колектор I минава по левия бряг на река Десилица. Главен 

колектор II минава в близост до пътя към гр. Гоце Делчев, при балнеосанаториума 

трасето му минава по пътя и при площада на входа на града пресича река Валявица, 

движи се по десния й бряг и след това се събира с Главен клон II. 

През изминалия програмен период 2014-2020 е извършен основен ремонт на 

административна и обслужваща сграда за район Добринище. Стойност - 30000 лв. 

Във връзка с правилното функциониране на канализационната система в град 

Добринище, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград има разрешение за 

заустване на р. Добринишка (Десилица) валидно до 31.05.2022г. 

 

Канализация на селата 

 

В селата канализация е строена вероятно по стопански начин, частично, с 

недостатъчни диаметри. Мрежите не отговарят на българските стандарти и норми, не е 
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предадена на ВиК Благоевград, стопанисва се и се поддържа от местните кметства. Няма 

изградени пречиствателни съоръжения, разчита се на индивидуални решения като 

септични ями и директно заустване във водоприемници. 

 

4.2.3. Хидромелиоративни напоителни системи 

 

В община Банско има изградена е мрежа от напоителни канали, което е 

благоприятно условие за устойчиво развитие на земеделието в общината. Основен 

водоизточник са течащите води на реките Бела река, Места и Глазене. Поливната 

инфраструктура в района на Банско се ползва и поддържа частично от собствениците на 

земи.  

Съществуващите хидромелиоративните съоръжения не са достатъчни за 

задоволяване нуждите на земеделските производители.  

Изготвено е цялостно проучване за рехабилитация на язовири и канали. 

Необходимо е реализиране на проект за проектиране и изграждане на цялостна мрежа от 

хидромелиоративни съоръжения.      

 

4.3. Енергийна система 

 

Фигура 4.3.1. Енергийна система на ЮЗР 

 
 

Електроенергийната система за захранване на община Банско е част от 

електропреносната система на Република България, собственост на „Електроенергиен 
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системен оперетният“ ЕАД София, докато електроразпределителната дейности в 

общината се осъществява от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. 

На територията на общината е изградена добре функционираща енергийна 

инфраструктура, включваща линейни и точкови обекти на електроснабдяването, на 

газоснабдяването и топлоснабдяването. 

Електроснабдяването на населението на територията на общината се осъществява 

от ЧЕЗ Електроразпределение България. Електрифицирани са всички населени места на 

територията на общината. 

Мрежата средно напрежение на територията на гр. Банско е изградена основно с 

директни изводи 20 кV от Подстанция „Банско“. 

В различна степен в община Банско се осъществяват и четирите основни функции 

на общините в енергийния сектор – производител, потребител, мотиватор и регулатор. 

Производител на енергия. В ролята си на производител на енергия Община 

Банско е една от най-активните общини в България. През 2006 г. общината установява 

публично-частно партньорство с частно дружество за осигуряване на централизирано 

отопление на биомаса чрез изграждането на топлоцентрала на дървесни отпадъци. Така 

тя се превръща в първата българска община, която използва ВЕИ за централизирано 

производство на топлинна енергия с инсталирана мощност 10 000 kW.  

Потребител на енергия. Както за повечето общини, функцията на потребител на 

енергия е основна и за Община Банско. Най-голяма част от потреблението на енергия се 

пада на сградите, като от общо 55 сгради, собственост на общината, 44 имат потребление 

на енергия. Другият енергиен консуматор под управлението на общината е уличното 

осветление. 

Мотиватор и регулатор за по-ефективно използване на енергията. През 

последните 10 години в община Банско се осъществяват редица инициативи, посветени 

на енергията и опазването на околната среда.  Община Банско има сериозен потенциал 

да развива функциите си на регулатор и мотиватор за все по-ефективно и 

екологосъобразно използване на енергията в общинските сгради, като разширява 

въздействието на положителните примери върху все повече жители на цялата община. 

 

4.3.1. Електроенергийна инфраструктура 

 

Електрозахранването на общината се осигурява от общата електроенергийна 

система на страната посредством подстанция „Банско“ 110/20 кV, разположена в 

източната част на град Банско. В подстанцията са монтирани два силови трансформатора 

с мощност 40 MVA и 25 MVA. В бъдеще се предвижда монтаж и въвеждане в 

експлоатация на нов (трети) трансформатор 110/20 кV на площадката на п/ст „Банско“. 

Подстанция „Банско“ е включена в системата 110 kV посредством: 

- Електропровод (ВЛ)110 кV „Места“ (п/ст „Банско“ – п/ст Гоце Делчев); 

- Електропровод (ВЛ)110 кV „Варвара“ (п/ст „Банско“ – п/ст Якоруда); 

- Електропровод (ВЛ)110 кV „Равен – Глазне“ (п/ст „Банско“ – п/ст Разлог); 

- Електропровод (ВЛ)110 кV „Тодорка – Церово“ (п/ст „Благоевград“ – п/ст 

Банско). 
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Изводите на подстанция „Банско“ 20KV са 18 броя: „Пазара“; “Полежан“; 

„Обидим 1“; „Витоша“; „Безбог“; „Каменица“; „ЕТА 1“; „Конче“; „Шилигарник“; 

„Кремен“; „Казана“; „Седелец“; „Банско“; „Забиница“; „Полето“; „Еделвайс“; 

„Бъндерица“; „Релета“. 

На страна 20KV от подстанцията се захранват 7 бр. възлови станции 20KV и 

130бр. трансформаторни постове 20/0,4KV. Възловите станции са: възлова станция 1 

„Тане“; възлова станция 2 „Вионово блато“; възлова станция 3; възлова станция 

„Начална станция“; възлова станция „Забиница“; възлова станция „ТМ Комерс“; възлова 

станция „ДКП“. 

 

Таблица 4.3.1. Съществуващи инсталирани мощности в община Банско (KVA) 

землище Съществуващи инсталирани мощности (KVA) 

гр. Банско  150 000 

гр. Добринище  4 500 

с. Гостун  160 

с. Кремен  550 

с. Места  300 

с. Обидим  160 

с. Осеново  100 

с. Филипово  250 

 

Общата инсталирана мощност на съществуващите трансформаторни постове е 

150MVА. Максимален товар (консумация) реализирана до момента е 40MVA за един час. 

Средният товар от подстанцията е 20MVA. 

В Община Банско мрежата средно напрежение е добре развита и може да поеме 

очакваните нови мощности, които са около 21MVA. 

Във връзка с повишения инвестиционен интерес за изграждане на МВЕЦ и 

необходимостта от присъединяването им към електро-преносната мрежа се предвижда 

реконструкция на съществуващият въздушен електропровод 20KV „Обидим 1“. 

Реконструкцията предвижда подмяната на проводника на АС-95 и изграждане на две 

тройки на една стълбовна линия. Реконструкцията ще бъде по съществуващото трасе и 

се запазва сервитутната зона. 

 

Улично осветление 

 

Основен консуматор на енергия е уличното осветление, който формира най-голям 

дял в потреблението на електроенергия и се явява най-скъпият от всички първични 

енергоизточници, ползвани в община Банско.  

Системата за улично осветление на Община Банско обхваща следните населени 

места: гр. Банско, гр. Добринище, с. Места, с. Обидим, с. Кремен, с. Гостун, с. Осеново 
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и с. Филипово. Броят на осветителните тела в общината е 5111, от които 42 бр. паркови 

осветители.143  

Общинската система за улично осветление (СУО) има важно значение за 

комфорта на гражданите. Община Банско има намерение постепенно да подмени 

остарелите и неработещи осветители с нови, като с това ще има възможност да спести 

енергия с приблизителна стойност 160 000 kWh/год. Системата за улично осветление 

потребява сериозна част от консумираната енергия в общината – 15%. 

Община Банско етапно обновява системите за улично осветление в общината. 

През анализирания период са извършени ремонти на уличното осветление и са 

подменени остарелите осветителни тела с енергоспестяващи, изградено е ново улично 

осветление в гр. Банско, ул. „Стражите“ и е монтирано ново ЛЕД осветление по улици: 

ул. „Отец Паисий“, ул. „Ангел Кънчев“, ул. „Васил Друмев“, ул. „Райна Княгиня“, ул. 

„Полк. Димитър Младенов“, ул. „Добри Чинтулов“, ул. „Лазар Тренчев“, ул. „Барбара 

Рютинг“ и др. Това допринася за по-добрата поддръжка на осветителите и нарастването 

на средния процент на светещите осветителни мощности от всички инсталирани. 

Управлението на работата на осветлението се извършва с часовници, като 

средногодишният период на светене е около 4035 часа. 

Към настоящия момент община Банско разчита на външна частна фирма за 

управлението и поддръжката на уличното осветление. В сътрудничество с нея се 

извършва следене на състоянието на системата, като се поддържа актуална информация 

за състоянието на общинските осветители и се следи за флуктуации в нивата на 

потреблението. 

 

4.3.2. Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 

 

Енергията от възобновяемите енергийни източници е средството за ограничаване 

на вредните въздействия от дейностите в енергийния сектор.  

 

Водна енергия 

 

На територията на община Банско са изградени 3 малки ВЕЦ – в землищата на с. 

Гостун и с. Филипово и с. Кремен, и каскада „Ретиже“. 

Каскада „Ретиже“ е разположена в землището на с. Кремен, и се състои от 3 

МВЕЦ на течащи води. Използва водите на р. Ретиже, водеща началото си от Попово 

езеро и Кременските езера, разположени в югоизточните склонове на Северен Пирин. 

Общата мощност е 7,43 мW и годишно производство от 23 млн. КВтч екологично чиста 

електроенергия. 

Денивелацията на каскадата е 936 м между котата на водохващане /1618м 

надморска височина/ и котата на последната ВЕЦ /682м/, дължината на тръбопроводите 

е 10 375 м. 

 
143 Източник: План за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници на община Банско за периода 2019 – 2025 г. 



174 

 

В ход са процедури по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за 

биологичното разнообразие (ЗБР) за инвестиционни намерения за изграждане на още 

няколко МВЕЦ-а на реките Места, Десилица, Осеновска, Влахинска, Лъкенска, Матан 

дере, Перлешка и др. 

 

Слънчева енергия 

 

Слънчевата енергия представлява ефективен инструмент за борба с климатичните 

промени и подобряване на екологичните характеристики на отделните райони. 

Географското разположение на общината позволява високо ефективност при 

използването на енергия от слънцето за битови и производствени нужди. За района на 

Банско сумата на попадащата хоризонталната слънчева радиация е със стойности между 

1400 и 1500 kWh/m2. 

Североизточно от с. Места, в землището на с. Филипово е разположен 

фотоволтаична електрическа централа, с мощност 69 kWp. 

В землището на с. Кремен, м. „Блатата“ са разположени две фотоволтаични 

централи с мощности до 2x100KWp. 

 

Вятърна енергия 

 

Ветровете в котловината са слаби до умерени със средна скорост 1 м/сек. през 

топлото полугодие, докато във високопланинската част през зимата те достигат до 40 

м/сек. Периодите на тихо време са около 40% за ниските части на планината и около 10–

15% за високите части. 

Около 31% от територията на общината принадлежи на Национален парк 

„Пирин“. В обхвата на парка и в землището на общината попада и резерват „Юлен“.  

 

Геотермална енергия 

 

Наличните ресурси на територията на общината са както следва: 

Находище „Добринище“, включено под № 24 в списъка на находищата на 

минерални води – изключителна държавна собственост (ИДС). През 2011 г. находището 

е предоставено на община Банско за управление и ползване за срок от 25 години. Общият 

му експлоатационен дебит възлиза на 16,36 l/s, а температурата на различните сондажи 

и извори варира между 31,8°С и 43,5°С. Село Добринище е обявено за балнеоложки 

курорт с регионално значение. 

Има издадени разрешителни за използване на 7,7 л/сек. от общия дебит, като 

свободни остават 7,8 л/сек. Потенциалът за оползотворяване на топлинната енергия на 

водата не е реализиран. Наличния на свободен ресурс - подходящ за отопление чрез 

термопомпи вода-вода. Наличие на басейн. Температурата на водата след басейна може 

да се използва за климатизация на банята, чрез термопомпена инсталация. 

Югозападно от град Банско, в местността Мъртва поляна, на около 1050 м. нмв. 

(надморска височина) се намират два минерални извора и един сондажен кладенец. 
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Общият им дебит е около 60 л/сек, а средна температура – 17°С. Водата е 

хидрокарбонатна, силициево-магнезиева, слабо минерализирана – около 0.22 г/л. 

Находището е публична общинска собственост. Няма данни за налични консуматори на 

топлинна енергия в близост до находището. 

 

Енергия от биомаса 

 

Общината разполага със значителни горски масиви, подходящи за добив на 

дървесина или за производство на биологично гориво. Няма данни за наличие на 

потенциал за производство на енергия от селскостопански и битови отпадъци. 

Приносът на ВЕИ в централизираното производство на топлинна енергия е много 

малък, но с тенденция за непрекъснато нарастване. По съществен дял при 

производството на топлинна енергия от ВЕИ има производството на енергия от биомаса 

от инсталации в топлофикационните дружества в Русе, Банско, Ихтиман.144 

В град Банско е изградена отоплителна централа, работеща с дървесна биомаса. 

Проектът може да послужи за добър пример за изграждането на такива централи в други 

по-големи градове на територията на областите Благоевград и Кюстендил. 

Препоръчително е да се стимулира присъединяването на нови консуматори. Голяма част 

от отпадъците от преработката на дървесина също се оползотворяват, може да се каже, 

че в общината ресурсите от дървесна биомаса се усвояват добре. 

 

4.3.3. Топлоснабдяване и газификация 

 

Топлоснабдяване 

 

На територията на общината има централизирано топлоснабдяване само в град 

Банско. Топлоцентралата работи с биомаса (дървесен чипс) и от 2020г. е собственост на 

общинското предприятие „Топлоснабдяване Банско“ ЕООД. 

Котелната топлоцентрала е разположена в североизточната част на града, в терена 

на бившия стопански двор. Топлоцентралата е предвидена да работи с биомаса / 

дървесен чипс/. 

Топло преносната мрежа е разположена подземно и е в добро техническо 

състояние. Изграденият топлопровод е с дължина над 5,5 км като са присъединени над 

50 абоната, ползващи топла вода за отопление и БГВ за стопански (хотели, предприятия) 

и битови нужди (частни къщи), обхванати са и голяма част от общинските сгради. 

При направената справка за използваната топлинна енергия от котелната централа 

за отоплителен сезон е около -6,5 MW. Въз основа на изложеното по- горе / с резерв на 

топлинна мощност -3,5 MW/ могат да бъдат присъединени в топлоснабдителната 

система хотели, предприятия , общинските сгради и частни къщи. 

Предвижда се бъдещо разширение на топло захранването да става в централната 

и североизточната част на града. 

 
144 Източник: Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден 

фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. 
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Съгласно решение № 362, протокол №18/2009 г. общинският съвет на гр. Банско 

дава съгласие за реализация на проект „Екологична топло снабдителна система на гр. 

Добринище на база биомаса“, на основата на публично-частно партньорство. 

Топлоснабдителната система се състои от обекти за производство, пренос, доставка и 

разпределение на топлинна енергия. Въпреки решението на общинският съвет гр. Банско 

за реализация на проект „Екологична топло снабдителна система на гр. Добринище на 

база биомаса“, до този момент не са предприети конкретни действия за реализацията й. 

 

Газоснабдяване 

 

В района на община Банско няма изградени газопроводи от Националната 

газопреносна мрежа. Газоснабдяването в община Банско се осъществява от „Овергаз 

Запад“ АД чрез лиценз за дейност „Разпределение на природен газ“, включваща 

обособената територия на общините Кюстендил, Монтана, Петрич, Мездра, Банско и 

Разлог - № Л-163-08/17.12.2004 г. 

Тъй като преносното отклонение не е изградено, то до момента се осъществява 

захранване на газоразпределителните мрежи в гр. Разлог и в гр. Банско чрез компресиран 

природен газ (КПГ). Доставките на КПГ се осъществяват чрез газовози от 

газокомпресорна станция, разположена в близост до района на гр. Симитли, за 

задоволяване на нуждите от природен газ на потребителите от Община Банско и Община 

Разлог. 

Единствено в общинския център гр. Банско е частично газифициран, като са 

изградени следните газопроводи и газопроводни отклонения към потребителите: 

− Основни опорни разпределителни газопроводни пръстени – по улиците 

„Бъндерица“, „Рила“, „Хан Аспарух“, „Стефан Караджа“, „Явор“, „Георги 

Настев“, „Пирин“, малък участък от „Стефан Стамболов“ и „Отец Паисий“. 

− Разпределителни газопроводи по улиците „Тодорини врати“, „Хаджи Вълчо“, 

„България“, „Александър БатенбергБатемберг“, „Христо Данов“, 

„ГлазнеГлазене“, „Хан Кубрат“, „Христо Матов“, „Цар Калоян“, „Братя 

Велеганови“, „Пею Яворов“, „Васил Друмев“, „Вардар“, „Райна Княгиня“, 

„Барбара РютингРюинг“, „Добри Чинтулов“, „Крум Асенов“, „Хан Аспарух“, 

„Васил Априлов“, „Места“, „Христо Смирненски“, „Василак“, „Палигоден“ и 

„Иконом Чучулайн“, както и по улици без име в курортната зона. 

 

Според публикуваните данни в „Социално-икономически анализ на районите в 

Република България, Втори етап. Част I. Приложения“, газифицираните домакинства са 

87 или 1,79%. 

От „Булгартрансгаз“ ЕАД принципно се предвижда изграждане на преносно 

газопроводно отклонение от района на гр. Симитли в източна посока до навлизане в 

Община Разлог около местността Предела и разполагане на АГРС „Предела“. От гр. 

Банско газоразпределителната мрежа (ГРМ) продължава към с. Баня в община Разлог и 

към гр. Добринище в община Банско. 
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4.4. Съобщителна мрежа 

 

Съобщителна мрежа 

 

Съобщителната мрежа на община Банско се състои, базово, от електронна и 

физическа част, които включват фиксирана гласова телефонна услуга и достъп до 

гласова телефонна услуга чрез услугата избор на оператор (фиксиран или мобилен) и 

пощенски услуги, като отново те биват – държавни (общински) или предлагани от частен 

спедитор (по-известните от които в България биват – Спиди и Еконт). 

Скоростното развитие на мобилните електронни съобщения през последното 

десетилетие, гласовите услуги на територията на община Банско от мобилен тип, съвсем 

очаквано, изместват рязко този от физически – фиксираните телефонни постове.  

Тази тенденция ще се запази и през следващото десетилетие, като с постепенното 

намаляване на населението родено преди 1950 г. ще се редуцира и използването на 

фиксирани гласови услуги. Целта ще бъде да се достигне един естествен минимум, които 

е необходим за функционирането на определени административни, институционални и 

бизнес отрасли. 

И трите мобилни GSM оператора Vivacom, Telenor и A1 имат пълно покритие на 

община Банско, като по този начин създават една добра естествена база за конкуренция 

на свободния пазар и богат избор от услуги за населението и бизнеса в 

административната единица. 

Понастоящем, на територията на община Банско има функциониращи 4 пощенски 

станции – в градовете Банско и Добринище, както и, съответно в селата Кремен и Места. 

 

Таблица 4.4.1. Информация за пощенските станции на територията на община Банско 

Адм. Единица 
Размер в 

км2 

Населени 

места (бр.) 

Брой 

пощенски 

станции 

Км2 на 

една 

пощенска 

станция 

Покритие 

пощенска 

станция 

към 

население 

Покритие 

пощенска 

станция 

към 

населени 

места 

Община Банско 475.88 8 4 118.97 3 251.5 0.5 

 

Дейностите, осъществявани от българските пощи все още са много разнообразни 

и трудно могат да бъдат заменени изцяло само от един оператор. Общо те биват – 

спедиторска дейност в България и чужбина, абонамент на вестници и списания и тяхната 

доставка, парични преводи. В допълнение, пощите служат за много и разнообразни 

дейности по възложителство, като изплащане на пенсии, обезщетения от Бюрото по 

труда, битови сметки, уведомления, продажба на винетни стикери, както и много други 

дейности, застъпени в различните пощенски станции по различен начин, според 

потребностите на населението.  

По естествен пазарен път нараства конкуренцията и в пощенския сектор – главно 

в логистиката и в плащането на битови сметки. Налагат се бързите конкурентоспособни 
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куриерски услуги на големите спедиторски фирми Спиди, Еконт и централизираните 

системи за плащане като EasyPay. 

 

Телекомуникации 

 

Телекомуникационната инфраструктура на територията на община Банско е 

добре развита. Към края на предходния програмен период – 2018/2019г. 97,44 % от 

населението в община Банско има достъп до бърз широколентов интернет, а 97,88 % до 

свръх бърз широколентов интернет, като 2,12 % попада в бяла зона, а 0,44 % в сива зона 

по данни на МТИТС145. За община с такова географско разположение, тези цифри са 

изключително добри и може да се счете, че цялото население на Банско е перфектно 

обслужено от гледна точка на достъп до интернет.   

Като силно курортна община, Банско притежава много добре изградена 

информационна инфраструктура с перфектни технически параметри, в ски зоната на 

административната единица. В целия район има изградена оптична опорна мрежа и VoIP 

телефония. Всички съоръжения и системи са от последното поколение хардуерни и 

софтуерни решения. „Hot spots“ има на 15 места в планината, както и между хотелската 

част.  

Всички съоръжения и системи в ски зона Банско са свързани в планинската мрежа 

и интегрирани за съвместна работа. Автоматизиран е достъпът до лифтовете и паркинга. 

Системите за сняг и високопланинските панорамни камери с метеорологична система се 

управляват и настройват отдалечено, като ИТ центърът се намира на долната част от 

лифтовите станции. 

 

4.5. Инфраструктура за управление на отпадъци146 

 

Община Банско е член на Регионално сдружение за управление на отпадъците 

(РСУО) - регион Разлог с водеща община–Община Разлог и общините Банско, Белица и 

Якоруда, което е регистрирано на 05.11.2012г. 

Целта на сдружението е взаимно подпомагане между общините в ефективно 

събиране, транспортиране, третиране и обезвреждане на отпадъците, генерирани на 

териториите им. Чрез използването в един регион на едно общо депо от участващите в 

региона общини, се цели намаляване на разходите по експлоатация, подобряване на 

качеството на услугите за събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите 

отпадъци и намаляване на вредното въздействие върху компонентите на околната среда.  

Регионалното депо за неопасни отпадъци е изградено на територията на Община 

Разлог в землището на с. Баня, местност „Кривосер“ и обслужва общините Разлог, 

Банско, Белица и Якоруда. Издадено е Комплексно разрешително № 519-НО/2015 г. на 

Община Разлог за Регионално депо за неопасни отпадъци – Разлог. Регионално депо за 

неопасни отпадъци - Разлог включва: четири клетки за депониране на битови отпадъци, 

 
145 „Социално-икономически анализ на районите в Република България, Втори етап. Част I. Приложения“ 
146 Информацията е представена подробно в Раздел V. Екологично състояние и рискове 
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една клетка за временно съхранение на земни маси; инсталация за компостиране на 

зелени отпадъци (открита) и инсталация за сепариране. 

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. 

През периода се изпълнява Регионална програма за управление на отпадъците на 

територията на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда 2016-2020г. и Програма за 

управление на отпадъците за периода 2015 - 2020 г. на Община Банско. 

 

4.6. Идентифицирани проблеми, неоползотворени ресурси и потенциал 

за развитие 

 

Транспортна инфраструктура 

 

Изводи 

Добро обезпечаване с транспортна инфраструктура с надобщинско значение. 

Всички населени места на територията на общината са достъпни от общинския 

център град Банско. 

Връзките между общинския център с населените места са в добро състояние, 

както и между общинския център с областния център; 

Сравнително добра обезпеченост с автобусен транспорт, който се използва 

предимно за трудови пътувания; 

Железопътният транспорт се осъществява чрез теснолинейната линия Септември 

– Велинград – Банско – Добринище, която е с обща дължина 125 км и е единствената 

действаща теснолинейна ж.п. линия в страната.  

Общинската пътна и улична мрежа имат нужда от инвестиции за подобряване на 

качеството им. 

Структурният тип на уличната мрежа в гр. Банско има ясно изразени разлики, 

които са се наслоили в следствие на историческото му развитие. 

Изчерпан капацитет на част от уличната мрежа в Банско, особено по улиците 

„Иконом К. Чучулайн“, „Глазне“, „Пирин „България“ и новоремонтираната „Найден 

Геров“. Това наблюдение е особено валидно в късно-есенния, зимния и ранно-пролетния 

сезон. Също така, през предходния програмен период се наблюдава значително 

нарастване на пътуването с лични моторни превозни средства (както и броя на частните 

автомобили на домакинствата), което освен всичко увеличава времето и разходите за 

транспорт, задръстванията и емисиите. 

Изключително трудно паркиране в градската част на Банско, особено в късно-

есенния, зимния и ранно-пролетния сезон. 

В град Банско е налице напрегната транспортна обстановка, характеризираща се 

с изчерпана пропускателна способност на по-голямата част от уличната мрежа. Остър 

проблем на транспортната обстановка е паркирането на моторните превозни средства.  

Недостатъчн обществен, градски транспорт – въпреки сравнително малките 

размери на града и предпочитанието на населението на града да ползва пешеходно 
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придвижване, някои разстояния са големи и времеотнемащи за подобен начин на 

придвижване; 

 

Потенциал за развитие 

Предстои въвеждането на актуализиран Генерален план за организация на 

движението (ГПОД) на територията на община Банско. 

Подобряване състоянието на уличната мрежа и на общинските пътища; 

Поддържане на пешеходни пътеки, маркировки, пътни знаци, обезопасяване на 

участъци с цел предотвратяване на ПТП; 

Подобряване качеството на организация на движение в град Банско с цел 

увеличаване на пропускателната способност на улиците от първостепенната мрежа и 

осигуряване на места за паркиране. 

 

Водоснабдителна и канализационна мрежи 

 

Изводи 

ВиК секторът в община Банско е с добре развити параметри – всички населени 

места са централно водоснабдени и са с изградена канализация. 

Ползват се подземни водоизточници, с изключение на 1 речно водохващане 

(„Плавилото“) на р. Добринишка за питейно – битово водоснабдяване на гр. Добринище. 

За решаване на проблемите, свързани с амортизираната водопроводна и 

канализационна мрежа през периода са реализирани проекти. 

Канализационната мрежа в селата е развита частично и няма изградени 

пречиствателни съоръжения, разчита се на индивидуални решения като септични ями и 

директно заустване във водоприемници. 

За отпадните води в град Банско е изградена ПСОВ. 

Остарели, амортизирани и разбити хидромелиоративни системи и съоръжения; 

Потенциал за развитие 

Осигуряване на допълнително водоснабдяване на населените места и 

доизграждане на канализационната мрежа. 

Възстановяване на напоителните системи и изграждане на нови, с оглед създаване 

на по-ефективно и продуктивно земеделие. 

 

Енергийна система 

 

Изводи 

Добре изградена енергийна система; 

На територията на общината има централизирано топлоснабдяване само в град 

Банско. Топлоцентралата работи с биомаса (дървесен чипс) и от 2020г. е собственост на 

общинското предприятие „Топлоснабдяване Банско“ ЕООД. 

Започната е газификацията на град Банско. 

 

  



181 

 

Потенциал за развитие 

Реализиране на проект за енергоспестяващо уличното и парково осветление;  

Поетапно изпълнение на Програма на Община Банско за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива; 

Реализиране на проекти за използване на геотермалните води 

Внедряването на енергийно-ефективни технологии във всички сгради публична и 

частна общинска собственост. 

 

Съобщителна мрежа 

 

Изводи 

Съобщителната инфраструктура в общината е развита и е осигурено сравнително 

добро качество на връзките. 100% е покритието на мобилните оператори в 

административния център.  

Всички съоръжения и системи в ски зона Банско са свързани в планинската мрежа 

и интегрирани за съвместна работа. Автоматизиран е достъпът до лифтовете и паркинга. 

Системите за сняг и високопланинските панорамни камери с метеорологична система се 

управляват и настройват отдалечено, като ИТ центърът се намира на долната част от 

лифтовите станции. 

 

Управление на отпадъците 

 

Изводи 

Услугата по събиране и сметоизвозване се осъществява на територията на всички 

населени места в общината; 

Изграденото „Регионално депо за битови отпадъци“ в гр. Разлог, обслужва 

общините Банско, Белица, Разлог и Якоруда. 

Изпълнен  е първи етап от мащабен инвестиционен проект на регионалното депо 

за неопасни отпадъци. В експлоатация е Инсталация за компостиране на зелени отпадъци 

и инсталация за сепариране. 

 

Потенциал за развитие 

Разширяване на системата за разделно събиране на отпадъците. 
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Раздел V. Екологично състояние и рискове 

 

5.1. Природни условия и ресурси 

 

Релеф147 

 

Община Банско е разположена в района на най-високия северен дял на Пирин 

планина, като включва североизточните й склонове. В границите на общината са 

обхванати също част от долината на р. Места, вкл. северната част от пролома Момина 

клисура, най-южните части от Разложката котловина и запад/северозападните склонове 

на сравнително ниския Дъбрашки дял на Западните Родопи.  

Релефът е изключително разнообразен – котловинно-долинен и равнинен в 

поречията на реките, хълмист, ниско, средно- и високопланински, като последният 

преобладава като териториален обхват. Надморската височина варира между ок. 600 м 

по поречието на р. Места в югоизточната част на общинската територия до над 2900 м в 

югозападната част, където релефът има алпийски характер, доминиран от върховете 

Вихрен (2914), Кутело (2906), Бански Суходол (2884) и др. В границите на общината се 

намират общо 23 планински върха с височина над 2500 м, в т.ч. 7 над 2800 м. 

В тази част на Пирин планина се срещат специфични глациални форми на релефа 

- геоморфоложки образувания с ледников произход: пирамидални върхове („карлинги”), 

каквито са Вихрен, Полежан (2851), Бъндеришки чукар (2731), Момин двор (2725) и др.; 

циркусите „Бански Суходол”, Казаните, „Бъндеришки”,”Кременския циркус” с петте 

езера, разположени стъпаловидно на надморска височина 2304 - 2356 м; скалните 

образувания, като „Сватбата” между селата Осеново и Филипово, каменни реки, 

пропастни пещерни образувания и пр. 

Релефът на западните и югозападни склонове Дъбрашкия дял на Западните 

Родопи, попадащи в границите на общината, е типично планински. Билата са заоблени, 

склоновете са със сравнително големи наклони и с малки превишения дол–било. Южно 

от село Осеново и целия район около село Гостун се отличава с къси, но стръмни 

склонове и била, между които са затворени многобройни дълбоко врязани долове, които 

се вливат директно в река Места. Районът около м.”Вищерица” се отличава със заоблени 

била и платовидни части. Надморската височина се повишава от запад на изток, като 

общата денивелация е 1140 м. и около 73% от територията е с надморска височина между 

800 и 1500 метра. 

 

Климат 

 

Климатът е преходно континентален с умерено средиземноморско влияние, а в 

по-високите части на общината – планински. Основно е повлиян от планинския релеф, 

значителната надморска височина и североизточната експозиция на пиринския 

макросклон. Средиземноморският климат прониква от юг по долината на р. Места. Най-

 
147 Източник: ОУПО 
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общо, лятото е кратко и прохладно, зимата – продължителна и студена, а преходните 

сезони са сравнително къси, с късна и хладна пролет и по-топла есен. Поради посочените 

по-горе фактори, тази обща характеристика не дава точна и изчерпателна характеристика 

на климатичните условия в общината. Преходът от умереноконтинентален към 

планински климат настъпва с увеличаването на надморската височина. 

Температура на въздуха. В котловината (станция Банско – 936 м н.в.) средната 

температура на въздуха през най-топлия месец (юли) е +18,9°С, докато в планината най-

топлият месец е август и средните температури са +12,2°С на станция х. „Вихрен” (2064 

м н.в.) и +8,7°С на станция циркус „Голям казан” (2455 м н.в.); средните януарски 

температури са съответно -1,9°С, -4,7°С и -7,7°С, а средногодишните температури 

съответно +9,0°С, +3,4°С и +0,3°С. 

С най-голям брой ясни и слънчеви дни през топлото полугодие са месеците юли 

и август, а през студеното - януари, февруари и март. Те съответно са и най-

благоприятните периоди за летен и зимен туризъм и спортове на открито. 

Вятърът духа най-често от запад – северозападния сектор на хоризонта. Общата 

честота на тези ветрове е около 70%. От тази посока духат и най-силните ветрове в 

района. В Разложката котловина тяхната скорост е средно 6,4 м/сек. Значителна честота 

има тихото време – 77%, което намалява възможността за самоочистване на въздуха от 

вредни примеси. Обусловено е формирането на фьонови ветрове в района, както и 

планинско – долинни ветрове с денонощен режим на смяна на посоката им.  

 

Валежи 

 

Спецификата на района оказва силно влияние и върху режима на валежите. 

Валежите в Пирин и долината на Места се обуславят до голяма степен от 

взаимодействието между средиземноморското и континенталното климатично влияние. 

Най-малко валежи падат през лятото, а най-изобилни са есенно-зимните валежи.  Този 

показател силно подчертава средиземноморското климатично влияние. Вторичният 

максимум на валежите е през юни, а вторичният минимум – през февруари.  

Годишните валежни суми в Разложката котловина и средноместенския район са 

ниски – около 700 мм, но поради по-ниските температури и съответно – по-ограниченото 

изпарение, овлажняването е достатъчно и тези места не са толкова силно засушливи, 

както югозападното подножие на Пирин. С увеличаване на надморската височина 

валежите нарастват, като по северните склонове на Пирин се наблюдават едни от най-

големите годишни валежни количества в страната (х. Вихрен – 1386 мм). 

С височината нараства и делът на валежите през студеното полугодие. Той е 

много по-висок в сравнение със западните и югозападните склонове на Пирин, т. напр. в 

Сандански средният брой на дните със снеговалеж е около 10, в по-високата Разложка 

котловина – около 20, а във високите части на Пирин над Банско – 100 – 120 дни. 

Броят на дните със снежна покривка в Разложката котловина е 5-60 годишно, като 

в 15-20 от тях височината й е около 20 см. По по-високите части на Пирин снежната 

покривка се задържа много по-дълго, започвайки още през първата декада на в.  ноември 

и завършвайки в средата на май. Максималната й височина е през февруари и март, 

когато надвишава 120 см. 
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Водни ресурси 

 

В община Банско водните течения и площи заемат сравнително висок дял от 

територията – 315 ха или 0,66% от нея. Налице са три вида водни тела – реки, естествени 

планински езера и изкуствени водоеми. 

Реките са два вида – с карстово и със снежно – дъждовно подхранване. Основните 

реки, формиращи хидрографската мрежа на общината са Места, Демяница и Бъндерица 

и техните притоци. 

Повърхностните води присъстват в градската среда на Банско и под формата на 

улични вади, в по-голямата си част оформени като канавки с трайни материали. 

Преобладаващата част от езерата в Пирин са циркусни (ледникови). Общият им 

брой в границите на община Банско надвишава 100, с обща площ 107,4 ха. От тях със 

стопанско значение, главно като туристическа атракция са: Василашките, Стражишките, 

Валявишките, Типицките, Бъндеришките езера и голямото Попово езеро. 

Изградени са и два изкуствени водоема – „Белизмата“ и „Кринец“ с общ обем 

почти 190 000 куб.м, предназначени за производство на електроенергия и за напояване. 

 

Минерални води 

 

В землищата на Банско и Добринище има множество термоминерални извори. 

Потенциалът за оползотворяване на топлинната енергия на водата не е реализиран. 

На територията на гр. Добринище има 16 минерални извора и 2 сондажа с общ 

дебит 18 л/сек и температура 38-40˚С. Те се намират в м. „Римска баня“, м. „Копането“ 

и по течението на р. „Десилица“. Минералната вода е слабо минерализирана. 

Находище „Добринище“, включено под №24 в списъка на находищата на 

минерални води е изключителна държавна собственост (ИДС). През 2011 г. находището 

е предоставено на община Банско за управление и ползване за срок от 25 години: 

- водовземните съоръжения – сондаж № 1 „Пералнята“, сондаж № 2 „Банята“, 

сондаж № 3 „Плажа“, каптиран извор КЕИ № 2 „Банята“, каптиран извор КЕИ № 

3 „Пералнята“;  

- некаптиран извор НЕИ № 4 „Аджидското миро“, некаптиран извор НЕИ № 5 

„Мирото“, некаптиран извор НЕИ № 6 „Мирото“, каптиран извор КЕИ № 7 

„Тепавицата“, некаптиран извор НЕИ № 8 „Източна група“, некаптиран извор 

НЕИ № 9 „Източна група“ и некаптиран извор НЕИ № 10 „Източна група“. 

Общият му експлоатационен дебит възлиза на 16,36 l/s, а температурата на 

различните сондажи и извори варира между 31,8°С и 43,5°С. Село Добринище е обявено 

за балнеоложки курорт с регионално значение. Към момента има издадени разрешителни 

за използване на 7,7 l/s от общия дебит, като свободни остават 7,8 l/s.  Изградена е 

помпена станция с черпателен резервоар за минерална вода към КЕИ 2 – гр. Добринище. 

Минералните води се използват за балнеоложки цели: лечение, рехабилитация, 

профилактика, за спорт и отдих, както и за хигиенни нужди в лечебни, социални и учебни 

заведения. Потенциалът им не е реализиран в пълна степен. Развитието на гр. Добринище 

като курортно селище ще доведе до по – широкото използване на това богатство. 



185 

 

Югозападно от град Банско, в местността Мъртва поляна, на около 1050 м. н.м.в. 

(надморска височина) се намират два минерални извора и един сондажен кладенец. 

Общият им дебит е около 60 l/s, а средната температура – 17°С. Водата е 

хидрокарбонатна, силициево-магнезиева, слабо минерализирана – около 0,22 g/l. 

Находището е публична общинска собственост. Няма данни за налични консуматори на 

топлинна енергия в близост до находището. 

От общинската администрация са предприети мерки за осигуряване на щадящо 

използване на природните ресурси - извършени са предварителни хидрогеоложки 

проучвания за търсене на минерални води в община Банско. 

 

Почвени ресурси 

 

Съгласно почвено-географското райониране на България, територията на община 

Банско попада в 5 височинни пояса от Балкано-Апенинската почвена област с провинция 

Рило-Пиринска планинска. Разнообразните морфографски, климатични и други 

почвообразуващи условия са обусловили формирането на разнообразна почвена 

покривка. Различават се следните почвени типове: 

излужени канелено-горски почви. Те са преобладаващ почвен тип. Разположени са върху 

наклонените терени по северните склонове на Пирин. По-голяма част от тях са на площи 

с наклон над 5 градуса, което създава условия за протичане на ерозионни процеси; 

делувиални и делувиално–ливадни почви. Разположени са в подножието на Пирин, 

хълмовете и край суходолията; 

алувиални и алувиално – ливадни почви – формирани са върху пясъци и наноси на по-

млади терени; 

кафяви горски и планинско – горски тъмноцветни почви. Заемат средно планинските 

пояси на Пирин (над 1800 м.); 

планинско–ливадни и недоразвити скелетни почви, покриващи най-високите части на 

Пирин (над 2200 м.). 

По стръмните участъци на планинските склонове върху малки площадки се 

срещат каменливи, ембрионални планински почви. По склоновете към р. Дамяница се 

срещат хумусно –карбонатни излужени почви. 

 

Полезни изкопаеми 

 

В община Банско не се осъществява добив на полезни изкопаеми. На територията 

на общината попада част от находище на лигнитни въглища, известно Разложки 

въглищен басейн. Находището не е разработвано. 

Мраморите не са проучвани като находища на индустриални материали. 
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Растителен и животински свят 

 

Флора 

Територията на община Банско е представена от изключително разнообразна 

растителност с представители на повече от 6 растителни пояса – алпийски, субалпийски, 

иглолистен, буков, скални терени, тревен, антропогенен. Причината са твърде 

разнообразните условия, породени от съчетанието на южна географска ширина и голяма 

надморска височина, както и разнообразния релеф, експозиция и др., които служат като 

местообитания на различни растителни видове.  

Богатият и красив релеф на Банско е наситен с уникална флора и фауна. В 

Национален Парк „Пирин“ има и много редки, единствени в България или на Балканите 

растения, сред които еделвайса, който с времето се е превърнал в символ на Пирин 

планина. В Пирин планина преобладава иглолистната горска растителност с основно 

участие черната и бяла мура, както и бял бор, черен бор, ела, смърч. В по-високите части 

са разпространени формациите на клек. В алпийската част на планината преобладава 

тревна растителност. В нископланинските части иглолистните видове са примесени с 

широколистни, като в котловинната част са земеделските земи, с преобладаващи култури 

тютюн, картофи, царевица, както и сенокосни площи. 

Земите от горския фонд заемат най-голям дял от общинската територия – 76%. 

Залесената територия определя висока стойност на показателя „лесистост на 

територията“, която е значително над средния за страната – 31%. 

Функционират две държавни лесничейства – ДЛ „Добринище“, което попада в 

Южно-крайграничната горско – растителна област, подобласт „Пирин“. ДЛ „Места“, 

което се характеризира с типичен планински релеф. Районът в източната част на 

стопанството, разположен около м. „Вещерица“ се отличава със заоблени блата и 

платовидни части. Горският фонд на община Банско се стопанисва от тях и от Дирекция 

НП „Пирин“. 

 

Фауна 

Общият брой на защитените от закона видове е близо 60, а броят на видовете, 

присъстващи в Червената книга на България - 126. В НП „Пирин“ има 31 вида включени 

в Червената книга на България, 2 вида - в Червения списък на Международния съюз за 

защита на природата, 148 вида - в Европейската конвенция за опазване на дивата флора 

и фауна и природните местообитания и 40 вида в Европейската директива за опазване на 

птиците - 40 вида. Скалният орел, ловният сокол, трипръстият кълвач, глухарят, 

лещарката, ливадният дърдавец са част от това многообразие. Затова, развитието на 

високоспециализиран орнитоложки туризъм, който привлича все по-голям брой туристи 

в света, има прекрасни ресурси за развитие. 

Природните ресурси се явяват и най-големият актив на общината за развитието 

на природен, приключенски, ски туризъм, туризъм на зимните и летни спортове, и 

множество нишови видове туризъм - научен и изследователски, пещерен, алпинизъм, 

орнитоложки, фото и видео сафари туризъм и много други. 
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Защитени територии и защитени зони 

 

Защитени територии, съгласно Закона за защитените територии /ЗЗТ/ 

Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното 

разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на 

характерни или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи. Защитените 

територии са чувствителни към натоварване и тяхното стопанско използване е 

ограничено. Те представляват не само ограничител в стопанското развитие, но те са и 

източник на доходи на местното население в контекста на устойчивото развитие.  

Защитените територии и защитените зони са изключително важен компонент на 

природния комплекс на общинската територия, от която около 31% принадлежи на 

Национален парк „Пирин“. Разположен е на територията на общините Банско, Гоце 

Делчев, Кресна, Разлог, Сандански, Симитли и Струмяни. В границите на община Банско 

покрива частично или изцяло землищата на гр. Банско, гр. Добринище, с. Кремен и с. 

Обидим. 

НП „Пирин“ е включен в списъка на ООН на Националните паркове и 

еквивалентните на тях резервати. Със заповед на ЮНЕСКО от 1983г. той е включен и в 

Списъка на световното културно и природна наследство с площ 26 413,8 ха. 

 

Таблица 5.1.1. Защитени територии в обхвата на НП „Пирин“ 

Наименование Определяне/цел Площ, ха 

Резерват „Юлен“ 

Създаден със Заповед №223/ 26.08.1994г., на МОС с цел 

запазване на образцови горски екосистеми, развити върху 

силикатна скална основа и находища на редки, 

застрашени и ендемични животински и растителни 

видове в землището на гр. Банско  

3156,20 ха 

Резерват „Баюви дупки – 

Джинджирица“ 

Създаден с Постановление на Министерски съвет 

№1388/29.01.1934 г. с цел опазване на гори от черна и 

бяла мура 

2873 ха 

Природна забележителност 

„Пиростията“ 

Обявена е със Заповед №1187/19.04.1976 г. на МГГП с 

цел опазване на скално образувание. Разположено е в 

землището на с. Добринище (с. Обидим), незалесена. 

0,5 ха 

Природна забележителност 

„Сватба – скално 

образувание“ 

Обявена е със Заповед №1187/19.04.1976 г. на МГГП с 

цел опазване на скално образувание. Разположена е в 

землището на гр. Добринище (с. Обидим)  

13,10 ха 

Природна забележителност 

„Черната скала“ 

Обявена е със Заповед №1187/19.04.1976 г. на МГГП в ДЛ 

„Места“ с обща незалесена площ 
3,5 ха 

 

Категорията „вековни дървета“ е представена от „Байкушевата мура“ (черна 

мура) на територията на НП „Пирин“, м. „Бъндараците“ в землището на с. Банско, 

намиращо се на 2000 м. н.м.в. и е на възраст над 1300 г. 

 

Защитени зони от Екологична мрежа Натура 2000, съгласно Закона за 

биологичното разнообразие 

Натура 2000 е единна европейска екологична мрежа от територии със специален 

режим на защита, изграждана от държавите членки на Европейския съюз. Тези територии 
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са определени с директиви на Европейския съюз: Директива 92/43/ЕИО за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива за 

местообитанията) и Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици 

(наричана накратко Директива за птиците)  

Защитените зони по НАТУРА 2000 в община Банско са с обща площ 26 430,45 ха  

 

Таблица 5.1.2. Защитени зони по Натура 2000148 

Код/име Определяне/цел 

Площ в 

община 

Банско 

BG0000209 Пирин 

Защитена зона по Директива за опазване на 

дивите птици 49/409/ЕЕС, одобрена със 

Заповед №РД-572/08.09.200г. на МОСВ; 

предмет на опазване са 25 вида природни 

местообитания, 12 вида бозайници, 46 вида 

птици, както и 12 вида риби, земноводни и 

влечуги.  

147 722,62 

дка 

Защитена зона по Директива за опазване на 

природните местообитания 92/43/ЕЕС – 

съвпада с границите и предмета на опазване по 

Директивата за птиците. 

 

BG0002126 Пирин 

буфер 

Защитена зона по Директива за опазване на 

дивите птици 49/409/ЕЕС, одобрена с Решение 

на МС №335/26.05.2011г.; предмет на 

опазване в зоната са 45 вида птици. 

11 389,10 

дка 

BG0002076 Места 

Защитена зона по Директива за опазване на 

дивите птици 49/409/ЕЕС, одобрена със 

Заповед №РД – 532/26.05.2010г. на МОСВ, 

обхваща част от землището на община Банско; 

предмет на опазване са 46 вида птици. 

11 020,601 

дка 

BG0002063 Западни 

Родопи 

Защитена зона по Директива за опазване на 

дивите птици 49/409/ЕЕС, одобрена със 

Заповед №РД-835/17.11.2008г. на МОСВ, 

обхваща източната част на землището на с. 

Осеново; предмет на опазване са 29 вида 

птици. 

669,60 ха 

BG0001021 река Места 

Защитена зона по Директива за опазване на 

природните местообитания 92/43/ЕЕС, в 

списък на МС, в обхвата й са включени и 

териториите на селата Места и Филипово; 

предмет на опазване са 23 природни 

местообитания, 16 вида бозайници, 5 вида 

???? 

 
148 Източник: http://natura2000.moew.government.bg/Home/Natura2000ProtectedSites 
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Код/име Определяне/цел 

Площ в 

община 

Банско 

земноводни и влечуги, 10 вида риби и 

безгръбначни. 

BG0001030 Родопи 

Западни 

Защитена зона по Директива за опазване на 

природните местообитания 92/43/ЕЕС, 

одобрена с РМС №811/16.11.2010г., предмет 

на опазване са 38 природни местообитания, 18 

вида бозайници, 5 вида земноводни и влечуги, 

2 вида риби и 15 вида безгръбначни; опазват 

се и 5 вида растения. 

???? 

 

Поставянето на тези територии и зони под защита цели : 

− Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове 

и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

− Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 

включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни 

видове и условия на средата. 

− Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 

популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 

5.2. Анализ по компоненти на състоянието на околната среда 

 

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. 

 

5.2.1. Качество на атмосферния въздух 

 

Под „качество на атмосферния въздух“ се разбира състоянието на въздуха на 

открито в тропосферата, с изключение на въздуха на работните места, определено от 

състава и съотношението на естествените й съставки и добавените вещества от естествен 

или антропогенен произход. Качествата на атмосферния въздух /КАВ/ се оценява чрез 

анализ на получените от пунктовете за мониторинг данни, сравнени с допустимите 

норми. 

В община Банско качеството на въздуха е много добро. Като цяло 

територията на община Банско принадлежи към категорията „екологично 

съхранен район“. 
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Нивата на контролираните основни показатели за КАВ с изключение на фини 

прахови частици по 10 мкр. са под установените норми за опазване на човешкото здраве.  

 

Емисии от транспорта 

 

Автомобилният транспорт е с най-голяма участие в замърсяването на 

атмосферния въздух на общината и на населените места в нея.  

Подписан е Меморандум за сътрудничество между община Банско и 

Индустриален клъстер електромобили, като двете страни се ангажират с насърчаване 

развитието на интелигентната мобилност на местно ниво – изготвяне на модели за 

обществен транспорт с електрически автобуси по маршрута Банско-хижа Вихрен, 

междуградски транспортни схеми с електрически автомобили, мрежа от зарядни станции 

за електромобили и т.н. 

 

Други източници на неорганизирани емисии  

 

Предимство на производствената структура на община Банско е липсата на 

предприятия на тежката химия, които са най-мощните източници на отпадъчни газове. 

Местната промишленост е представена от малки цехове от дървообработващата и 

шивашката промишленост, от преработваща промишленост, от обекти на търговията и 

обслужването, хотелиерството, ресторантьорството и селското стопанство. 

Генериран е предимно нетоксичен прах в промишлеността, като този тип 

замърсяване има локален характер – площите около източниците. По данни на РИОСВ – 

Благоевград не е установено нарушение на средните часови и средно денонощните 

норми. 

 

Други източници на атмосферни замърсители 

 

Горски, селскостопански пожари, палене на битови отпадъци. Предизвиканите от 

човека горски пожари, изгарянето на стърнищата и неконтролираното изгаряне на 

битовите отпадъци, са причина за емисии на разпространяване от вятъра прах от почвата, 

CO, SO2, NO2 и др. Няма методика, която да определя количеството и обхвата на 

замърсяването, при евентуални аварии и бедствени случаи, възникнали вследствие на 

палежите. Разпространението на замърсителите е в зависимост и от съответната 

метеорологична обстановка. 

 

5.2.2. Води (качество на питейни и отпадъчни води) 

 

Качеството на питейната вода 

 

В община Банско състоянието на водовземните съоръжения се определя като 

„добро“. Няма изградена ПСПВ (пречиствателна станция за питейни води). Поради 

много добрите показатели (химия и микробиология) на водата, добита изцяло от 
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подземни водоизточници, не е необходимо проектиране и изграждане на ПСПВ, а само 

обеззаразяване на водата. ПСПВ не е предвидена за изграждане и в генералния план за 

развитие на ВиК сектора до 2038г. 

Преди подаване, водата за питейно водоснабдяване се обеззаразява. 

 

Таблица 5.2.1. състояние на водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване на 

населените места 

Населено място водоизточник 
Вид на 

водоизточника 

Техническо 

състояние 
Начин на дезинфекция 

Град Банско 

Циганско 

кладенче 
каптаж добро - 

Мъртва поляна 
4 бр. ТК, 2 бр. 

дренажи 
добро 

Инсталация за газ хлор 

и реконструкция на 

хлорна станция 

Свети Иван каптаж добро 
Инсталация за 

хлориране 

Мотиката 
Каптаж и подрусло в 

дренаж на р. Глазне 
добро - 

Усипо 

Дренаж на левия 

бряг на р. Демяница 

заустен в 2 камерен 

каптаж 

добро 

Инсталация за газ хлор 

и реконструкция на 

хлорна станция 

Пепев кладенец 2 бр. каптажи добро - 

Асаница каптаж добро - 

Карантията 
2 бр. дренажи, 

заустени в каптажи 
добро - 

Град Добринище 

Плавило Речно водохващане  добро 

Инсталация с дозаторна 

помпа за натриев 

хипохлорид 

Липев пожар каптаж добро 

Инсталация с дозаторна 

помпа за натриев 

хипохлорид 

Село Гостун Плазмин дол 
Дренаж, заустен в 

каптаж 
добро 

Инсталация за натриев 

хлорид 

Село Кремен Харами бунар 
2 дренажа, заустени 

в каптаж 
добро 

Инсталация с дозаторна 

помпа за натриев 

хипохлорид 

Село Обидим Ливадите 
11 бр. дренажи, 

заустени в 3 СШ 
добро 

Инсталация с дозаторна 

помпа за натриев 

хипохлорид 

Село Осеново Изворово 
Дренаж, заустен в 

каптаж 
добро 

Инсталация за натриев 

хлорид 

Село Филипово Грамадите 
11 бр. дренажи, 

заустени в 3 СШ 
добро 

Инсталация за натриев 

хлорид 

 

Сумарният дебит на изградените питейни водоизточници се оценява на 45,29 

л/сек., от които 93% е делът на подземните води и 7% на повърхностните речни води. 

Качеството на водите на подземните водоизточници е добро (категория А1). Ползването 

на единственото речно водохващане (Плавилото) е свързано с някой затруднения, като 
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замръзване на водите и довеждащия водопровод през зимата, размътване на водата при 

снеготопене или интензивни валежи. 

 

Качество на отпадъчните води 

 

През периода са подобрени водоснабдителните услуги в гр. Банско, което води до 

подобряване на качеството и намаляване загубите на питейната вода.  

Приключен е проектът за рехабилитация на водоснабдителната и 

канализационната мрежа на гр. Банско и изграждане на ПСОВ, финансиран по ОП 

„Околна среда“ 2007-2013 и ОП „Околна среда“ 2014-2020. Изцяло завършена е 

линейната мрежа, изградена е необходимата базова инфраструктура за отвеждане и 

третиране на отпадъчните води и намаляване количествата на непречистени води, които 

се отделят в околната среда. В рамките на проекта са изпълнени дейности, свързани с 

изграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Банско, както и 

изграждане на нова ПСОВ, която да обслужва града.  

Отделно от това като специфичен компонент на работите е изпълнена корекция 

на р. Глазне с цел предпазване от заливане на площадката на ПСОВ. Изпълнението на 

проекта осигурява достъп до подобрено водоснабдяване и пречистване на отпадъчните 

води за 28 481 еквивалент жители. 

В ски-зона гр. Банско има изградени 3 броя ПСОВ (в местностите Шилигарника, 

Платото и Бъндеришка поляна). Дружество „Юлен“ АД, концесионер на ски-зона 

Банско, притежава разрешителни за зауствания на отпадъчните води от трите ПСОВ. 

Собствени ПСОВ имат ЗТА АД (галваничен цех) и „Пиринска мура” АД и др., което 

допринася за намаляване на замърсяването на водоприемниците, поради което 

екологичната обстановка по отношение на отпадъчните води се променя в положителен 

аспект. 

 

5.3. Анализ по фактори на въздействие 

 

5.3.1. Отпадъци 

 

Община Банско е част от Регионалната система за управление на отпадъците 

/РСУО/. С въвеждане на регионалната система от  2017г. дейностите по управлението на 

отпадъците ще се решават на регионално ниво. Това налага активното участие на всяка 

една от общините в развитието на регионалната организация. Общините могат да 

получат  финансиране на проекти в областта в областта на управление на отпадъците от 

европейски фондове, държавния бюджет, Предприятието за управление на дейностите 

по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите или други 

национални публични източници на финансиране. 
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Битови отпадъци 

 

Основните източници на битовите отпадъци в община Банско са отпадъци, 

генерирани от домакинствата и битовите отпадъци, генерирани от търговски, 

административни, социални, фирмени и други подобни обекти. 

Услугите по събиране и транспортиране на смесените битови отпадъци в община 

Банско са обхванали 100% от населените места. 

Изградена е ефективна система за организирано сметосъбиране, чрез осигуряване 

на съдове и техника за извозване на смесените битови отпадъци, генерирани от 

общините. Съдовете се подменят и допълват ежегодно. Специализирана техника за 

обслужването им е осигурена от фирмата, извършваща услугата, въз основа на сключен 

договор. 

Към момента единственият начин за оползотворяване на битовите отпадъци е 

депонирането на регионалното депо. Предвидено е изграждане на съоръжение за 

сепариране и оползотворяване на битови отпадъци, в резултат на което се очаква 

намаляването на техните  количествата.  

В община Банско не е установено прилагането на домашно компостиране сред 

населението. 

 

Строителни отпадъци 

 

С въвеждането в експлоатация на Регионална система за управление на 

отпадъците, община Банско извозва директно строителните отпадъци на депото. Също 

така се предвижда да бъде изградена инсталация за предварителното им третиране и 

оползотворяване, в съответствие  на целите заложени в националното законодателство, 

с което ще изпълни своите задължения по отношение на този вид отпадък. 

Образуваните строителни отпадъци на територията на Община Банско са 

предимно формирани от физически лица вследствие на ремонтни дейности. 

Съгласно изискванията на чл.19, ал.3, т.5 от ЗУО, кметът отговаря за 

организирането и събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни 

отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинства на територията на 

съответната община. За тази цел са осигурени 4 куб. метални контейнери тип „Вана“ за 

строителни отпадъци, както и специализирана техника която транспортира отпадъците 

на Регионалното депо за обезвреждане на отпадъци в землището на с. Баня, местността 

„Кривосер“, общ. Разлог. 

Строителните отпадъци от домакинствата са обезвреждат в специално изградени 

клетки. Очаква се в най-кратки срокове да бъде изградена инсталация за 

предварителното им третиране и оползотворяване, вследствие на целите заложени в 

Националното законодателство. 
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Разделно събиране 

 

Продължава изпълнението на договор за сътрудничество в областта на разделното 

събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината между „Екопак 

България“ АД и община Банско – в 42 точки на територията на общината са разположени 

126 контейнера. 

През 2019г. е подписан Меморандум с представители на хотели и заведения на 

територията на гр. Банско за ограничаване използването на минерална вода бутилирана 

в пластмасови бутилки с използването на стъклени такива. 

Предоставените справки за количества събрани отпадъци от „ЕКО ПАК 

БЪЛГАРИЯ“АД, показаха голям ефект от предприетите мерки в тази насока, а именно: 

- Количествата на събрани отпадъци от стъкло за 2019 г. е 24 144 кг., в сравнение с 

тези от 2018 г. разликата е от порядъка на 16 084 кг повече; 

- Изпълнени се действия по пренареждане на контейнерите за разделно събиране 

на територията на гр. Банско, с цел оптимизиране на разделното събиране на 

отпадъци; 

Към момента на територията на Община Банско са разположени сини, жълти и 

зелени контейнери тип „Иглу“ с обем 1,5куб.м., както следва: 36 бр. сини контейнера; 36 

бр. зелени контейнера; 36 бр. жълти контейнера. Съгласно чл.23 от Наредбата за 

опаковки и отпадъци от опаковки, на всеки 400 жители са осигурява една трицветна 

точка, която за посочените населени места, а именно гр. Банско и гр. Добринище се 

изискват 30 бр. точки, но в случая са осигурени 48 бр. точки или общо 144 бр. 

контейнери. 

Разпределението на  контейнерите по населени места е следното: гр. Банско- 36 

бр. точки; гр. Добринище-12 бр. точки; 

От системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки през 2019 г. на 

територията на Община Банско са събрани общо: 36 029 кг. отпадък от които: разделно 

събрани хартия, картон- 6 733 кг; разделно събрана пластмаса и метал - 5 152 кг; разделно 

събрани стъклени опаковки - 24 144 кг.. 

 

С въвеждане на Регионалната система за управление на отпадъците на общините 

Разлог, Банско, Белица и Якоруда, разделно събраните зелени отпадъци могат да се 

извозват на Регионалното депо, където има специално изградена площадка на която да 

се подлагат за компостиране. Количествата на събрани зелени отпадъци на територията 

на гр. Банско за периода- 2019 г. е 18 080 кг. 

 

Опасни отпадъци 

 

В община Банско е развита системата за събиране на масово разпространени 

опасни отпадъци от домакинствата/ луминесцентни лампи, батерии и акумулатори, 

отработени масла, електрическо и електронно оборудване/. Опасните отпадъци от бита 

на територията на Община Банско се събират чрез мобилни пунктове. Община Банско 

има сключени договори с оползотворяващи организации за събиране на масово 
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разпространени опасни отпадъци. Два пъти в годината се организират кампании за 

тяхното събиране. 

 

2.3.2. Шум 

 

На територията на община Банско не са регистрирани наднормени шумови 

нива и вибрации. Шумът в околната среда, причинен от стопанските дейности, е един 

от главните екологични проблеми в урбанизираните райони. 

Основен източник на шум на територията на общината са типичните източници, 

характерни за съвременните населените места – транспортни потоци на автомобилния 

поток и локалните източници на шум – промишлени, комунално – битови, спортни и 

други обекти.  

В общината няма въведена мониторингова система за измерване нивото на шума.  

За високите стойности на шумовите нива допринасят характерните особености на 

териториално – устройствените планове на град Банско и другите населени места: 

гроздовидното им ситуиране около главни пътни артерии, поради което целият 

транзитен моторен поток минава в близост до населеното място; липсата на защитни 

„зелени екрани“; лошокачествена настилка;  двустранно плътно застрояване по главните 

улици; големи наклони на някой улици и др. 

Създаването на шумозащитни зелени зони с декоративна дървесна и храстова 

растителност, съобразени с естествената растителност е възможност за понижаване на 

шумовото натоварване. 

 

2.3.3. Радиационна среда 

 

В системата на МОСВ се извършват постоянни наблюдения за стойността на 

радиационния гама-фон чрез Национална автоматизирана система за непрекъснат 

контрол на радиационния гама-фон по утвърдена мрежа от пунктове и периодичност. 

Автоматизираната система има за цел своевременно установяване на инцидентно 

повишаване на радиационния гама-фон на територията на страната. През изследвания 

период показват, че радиационния гама-фон е в границите на характерния естествен-гама 

фон за региона. Няма регистрирани превишения. 

 

2.3.4. Почвено запечатване149 

 

По данни на Corinne Land Cover през 2012 год. запечатаните площи от 

индустриални и търговски обекти на територията на България са 76 540 ха, запечатаните 

от пътно-шосейни и ж.п. мрежи са 4 318 ха, а запечатаните площи от пристанища и 

летища – 7 662 ха.  

 
149 Източник: Национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на 

почвите (2020 – 2030 г.) 
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Натискът за отнемане на земя и запечатването на почвата са сведени до няколко 

„горещи точки“, като градската агломерация на София, Южното Черноморско 

крайбрежие и планинските курорти в Банско и Пампорово.  

Ограничаването на запечатването на почвата основно може да се постигне чрез 

намаляване на темповете, с които неизползваните площи, земеделските земи и 

природните зони се превръщат в населени райони. 

Решаването на проблема със запечатване на почвата означава решаване на 

проблема с усвояването на земя. Целта обаче не е да се възпре икономическото развитие 

или настоящото земеползване да се замрази. По-скоро става дума за постигане на 

ефективно и устойчиво използване на природните ресурси, за които почвата е основна 

съставна част. 

В случаите, определени като най-добри практики, качеството на почвата е важно 

съображение за всеки проект, свързан с усвояването на земя. Когато използването е 

неизбежно, то би трябвало да се насочва към почви с по-ниско качество. 

 

5.4. Ландшафт и зелена система на община Банско 

 

Ландшафт 

 

Съгласно Европейската конвенция на ландшафта – 2005г., „ландшафтът е 

територия, специфичният облик и елементите на която са възникнали в резултат от 

действията и взаимодействията между природните и/или човешки фактори.“ 

Характерните елементи, които са обусловили територията на община Банско, 

създавайки забележителна и неповторима среда, са естествените ландшафти - 

планинските масиви с териториите, заети от гори и тези без горскодървесна растителност 

(пасищата и ливадите, скалните структури), реките и живописните поречия, на първо 

място по долината на Места, деретата, суходолията и другите елементи, описани в чл. 

30, ал. 3 от ЗБР. В ландшафта участват и териториите с антропогенна намеса - населените 

места, производствените съсредоточия, урбанизираните територии, транспортната и 

енергопреносна мрежа, култивираните и обработвани земеделските земи, трайните 

насаждения. 

От съществено значение при анализа на ландшафта на общината е 

обстоятелството, че територията й разполага с общ висок ландшафтен потенциал, 

изразяващ се в: значителни денивелации; разнообразни релефни конфигурации; 

стабилна снежна покривка; продължителен сезон за летен и зимен туризъм и спорт; 

наличие на много високопланински езера; наличие балнеоложки ресурси; висок 

рекреационен потенциал. 

Ландшафтът на община Банско се изгражда от 3 основи групи според степента им 

на устойчивост. 
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Таблица 5.4.1. Устойчивост на ландшафтите в община Банско 

Територия Площ (ха) 
Относителен дял 

(%) 

1. С висока естествена устойчивост (към тази категория 

принадлежат горите, водните площи, териториите за отдих 

и скалните и пясъчни комплекси) 

36 608 76,9 

2. С естествена устойчивост (отнасят се селскостопанските 

ландшафти, които в по-голямата си част, основно поради 

обстоятелството, че не се обработват, притежават и по-

висока естествена устойчивост) 

9 718,5 20,4 

3. С относителна устойчивост (урбанизираните територии, 

земите за добив на полезни изкопаеми и терените, заети от 

депа за отпадъци) 

1 261,2 2,7 

Общо 47 587,7 100 

 

В границите на община Банско, относителният дял на ландшафтите с генетична 

устойчивост е много висок – 76,9%, което е показателно за наличието на висок естествен 

екологичен потенциал на територията й. Ландшафтът на общината се характеризира с 

висока степен на естествена устойчивост.  

 

Зелена система 

 

Зелената система в пространствената структура на общината е важен интегриращ 

елемент и нейното планиране и управление е от ключово значение. Тя включва всички 

озеленени площи със средствата на паркоустройството или с декоративна растителност, 

като градини, паркове, лесопаркове, гробищни паркове, улично озеленяване и т.н. 

Озеленените площи за широко обществено ползване и площите със специфично 

предназначение са публична собственост на държавата и общината. 

В община Банско територии за озеленени площи за широко обществено ползване 

и със специфично предназначение и за спорт и атракции извън населените места, с 

ограничено капитално застрояване. Обща площ 206,9 ха. Сред тях се включват и 

териториите с фактическо ползване за посочените нужди и такива с проекти в процес на 

изпълнение (напр. съоръжението за мотокрос и общинския спортен комплекс в 

землището на Добринище, поземлени имоти край яз. Белизмата и др.); 

Горските насаждения и техните особености са главен ландшафтнообразуващ 

елемент на района и своеобразен „гръбнак“ на зелената система на общината. В 

качеството си предимно на високостъблени, разновъзрастни и със сложна хетерогенна 

структура, те се отличават с относително по-голяма дълговечност на дърветата, по-ниска 

степен на уязвимост от неблагоприятни външни въздействия, вкл. прекомерно 

рекреационно натоварване. 

През анализирания период е извършена рехабилитация на градския парк на гр. 

Добринище, посредством изпълнение на проект „Благоустрояване и рехабилитация на 

общински имоти на територията на населени места в община Банско – гр. Добринище, с. 

Места и с. Филипово“ с финансиране, осигурено от Програмата за развитие на селските 

райони 2007-2013. 
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Разработен е работен проект за ландшафтно и архитектурно-художествено 

оформление на нов градски парк в гр. Банско. Част от този проект е реализирана, като е 

извършена рехабилитация на езерото в градския парк. 

Монтирани са автоматични поливни системи на по - голямата част от зелените 

зони в град Банско. 

Поддържането на чистотата в зелените площи се изразява в следните видове 

дейности: метене, оборка, извозване на отпадъците до депото както и други дейности; 

извършване на ежегодни санитарни и подмладяващи резитби в озеленени площи на 

всички дървета на които се налага; Предприетите мерки за поддържане на зелените 

площи и други обществени територии и в голяма част от останалите населени места в 

общината е възможно главно чрез използване програмите за временна заетост към 

Бюрото по труда.  

Управлението и поддържането на зелената инфраструктура подобрява качеството 

на живот на населението, чрез осигуряването на околна среда с добри качества, където 

хората живеят и работят; подобрява биоразнообразието, например чрез осигуряване на 

връзка между зелените площи, чрез което се осигурява мобилност на представителите на 

фауната; подпомага смекчаването и адаптирането към климатичните промени, чрез 

намаляване риска от наводнения, пречистване на въздуха, намаляване на ерозията на 

почвата и др.; осигурява възможност за развитие на устойчив туризъм и развитие на 

свързаната с това икономика и заетост на населението. 

Необходимо е да се реализира концепция за развитие на зелената система на 

общината, като изяви извънселищни територии и природни дадености с рекреационен, 

познавателен или природозащитен потенциал и създаде естествена и мотивирана връзка 

във функционално, обемно-пространствено, ландшафтно и паркоустройствено 

отношение с разположените в близост селищни територии и туристически или културни 

обекти. 

 

5.5. Условия за развитие на туризма 

 

Община Банско притежава уникални природни ресурси (разнообразни ландшафти 

- от високопланински пейзажи, до поречието на р. Места, и от идиличния ландшафт на 

Разложката котловина, до склоновете на Западните Родопи), голяма част от които в 

отлично екологично състояние, в автентичен, недокоснат от човешката намеса среда, и 

в същото време достъпни чрез мрежа от екологични средства за транспорт - лифтове, 

влекове, теснолинейка, маркирани екопътеки и т.н. НП „Пирин“ е най-важният ресурс за 

развитието на структуроопределящи видове туризъм в Община Банско и е един от двата 

обекта в България, вписани в листата на ЮНЕСКО (1983) за световното природно 

наследство. В община Банско се намира 31% от територията на НП „Пирин“. В рамките 

на националния парк се намират два природни резервата - Баюви дупки - Джинджирица, 

който е един от най-старите резервати в България, и резерват Юлен. Резерват Баюви 

дупки - Джинджирица е част от мрежата на биосферните резервати по програмата „Човек 

и биосфера“ на ЮНЕСКО. По-голямата част на НП „Пирин“ е достъпен за туристи - 82% 

от него. Едва 15% е със статут на „строг режим“ - териториите, заети от резервати. От 

достъпните за туристи райони, с най-развита туристическа мрежа е парков район 



199 

 

„Вихрен“, който е в непосредствената близост на парковия район с град Банско. 

Уникални туристически забележителности в парков район „Вихрен“ са реките Демяница 

и Бъндерица и езерата Василашки езера, Типишки езера, Дългото, Рибното и други езера, 

както и различни скални порти. В този район се намира една от най-големите природни 

забележителност на националния парк - Байкушевата мура, която със своята възраст от 

над 1300 години е едно от най-старите дървета в България. В границите на парков район 

„Вихрен“ се намира и вр. Вихрен, който е най-високият връх в Пирин планина - 2914 

метра, вторият по височина в България и третия на Балканския полуостров. Въпреки 

трудното изкачване, вр. Вихрен привлича много планинари и алпинисти. 

В Община Банско влиза също така част и от друга емблематична за България 

планина Родопите. С коренноразличния си релеф, пейзажи, флора и фауна, тези 

територии на планината увеличават потенциала за развитие на природен и приключенски 

туризъм. Множеството притоци на река Места и самата река са играли роля на контактна 

зона за множество цивилизации. И до ден днешен тази речна мрежа привлича множество 

любители на риболова, рафтинга, и др. и се явява основен ресурс на община Банско за 

природен, приключенски и екотуризъм. На територията на Община Банско има над 180 

езера и язовири с различна площ и надморска височина. Те представляват огромен ресурс 

не само за риболовен туризъм, но и за фотографски, планински пешеходен, еко и 

приключенски видове туризъм. 

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. Освен условията и ресурсите за зимните 

спортове, Банско разполага с множество ресурси за спортове, които могат да се 

практикуват целогодишно. В Банско през последните години се развива планинското 

колоездене, за което са маркирани около 200 км маршрути и което може да се практикува 

през по- голямата част от годината. Вече няколко години поред Банско е домакин и на 

състезанието по планинско бягане и колоездене PIRIN RUN, което се провежда в края на 

юни. Организират се голф турнири, привличащи знаменитости и любители на голфа. На 

двата язовира Белизмата и Рибарника през летните месеци се организират състезания по 

спортен риболов. Сред другите спортове, развиващи се в Банско, са скалното катерене, 

офроуд, конната езда (има няколко конни бази), тенис, набиращ популярност с 

наличните няколко тенис корта и тенис клуб, в който децата на града тренират. 

Природните дадености на град Банско са благоприятни за развитието на различни 

видове туризъм. Климатът и планинските склонове са фактори, които позволяват 

развитието както на зимните спортове, така и на планинския туризъм и екотуризма, като 

водещ е зимният ски туризъм. 

Предвид климатичните възможности, които има град Банско през лятото, 

непрекъснато нараства търсенето на тренировъчни футболни игрища, които да бъдат 

използвани от външни футболни отбори. Престоят на такива отбори би предоставил 

допълнителна възможност за оползотворяването на голямата хотелска база, с която 

градът разполага, и през лятото. 

 



200 

 

5.6. Влияние на глобалните климатични промени, природни бедствия и рискови 

територии 

 

България е разположена в един от регионите, който е особено уязвим към 

изменението на климата (главно чрез повишаване на температурата и интензивни 

валежи) и към нарастващата честота на екстремни събития, свързани с изменението на 

климата, като суши и наводнения. Рисковете, причинени от явления, свързани с 

изменението на климата, могат да доведат до загуба на човешки живот или да причинят 

значителни щети, засягащи икономическия растеж и просперитета както на национално, 

така и на трансгранично равнище. В научната общност съществува консенсус, че 

изменението на климата вероятно ще увеличи честотата и величината на екстремни 

метеорологични явления. През последните десетилетия тази честота в България се е 

увеличила значително.  

 

Фигура 5.6.1. Територии под заплаха и риск в Югозападен район150 

 
 

Най-често срещаните хидрометеорологични и природни бедствия са екстремни 

валежи и температури, бури, наводнения, горски пожари, свлачища и суша. Уязвимостта 

на населението и икономиката на България към въздействията на климатичните промени 

се усилва от относително високата степен на бедност в най-засегнатите райони, 

продължаващата концентрация на населението на страната в няколко индустриални и 

градски района и различните последици от прехода от държавно-контролирана 

 
150 Източник: АНКПР 
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икономика към свободна пазарна икономика. Все повече доказателства сочат, че 

икономическите загуби от бедствия, свързани с метеорологични и климатични условия, 

също нарастват.151 

 

Територии с геоложки рискове 

 

Ерозия 

От деградационните процеси, засягащи почвите в общината най-съществен за 

екологичното състояние на района е ерозията. Почти всички почвени различия във 

високите части на общината, с изключение на планинско-ливадните торфенисти почви, 

са засегнати в слаба или средна степен от ерозия - водна ерозия в нейните разновидности: 

плоскостна и ровинна (струйчеста и браздова). Причините за тези прояви обикновено са 

генетични, релефни и/или антропогенни. 

 

Свлачища  

В община Банско са регистрирани общо 3 свлачища, разположени на планински 

склон извън урбанизираната територия. 

 

Таблица 5.6.1. Информация за свлачищата на територията на община Банско152 

№ 

по 

ред 

Местоположение 
Национален 

идентификатор 

Година на 

регистрация 

Структура, 

механизъм и 

състояние на 

свлачището 

Засегната 

площ (дка)/ 

Тип на терена: 

1 
с. Гостун, местност 

„Кръст“ 
BLG 01.17381-01 2015 

Съвременно, 

детрузивно 

планински 

склон 

  2 

с. Осеново, път BLG 2003 

/II-19, Добринище - Места/ 

- Филипово - Осеново при 

км 4+950 

BLG 01.54136-01 2015 
Съвременно, 

детрузивно 

планински 

склон 

3 

с. Осеново, път BLG 2003 

/II-19, Добринище - Места/ 

- Филипово - Осеново при 

км 5+100 

BLG 01.54136-02 2015 
Съвременно, 

детрузивно 

планински 

склон 

 

Основната цел на геозащитните мерки и дейности е опазване живота и здравето 

на хората, намаляване на последствията от разрушителните въздействия на абразията, 

ерозията и свлачищата върху материалните фондове, историческото и културно 

наследство, осигуряване нормално функциониране на транспортни и други комуникации 

и защита на околната среда. 

  

 
151 Източник: Национална Стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие до 

2030г. 
152 http://gz-pernik.mrrb.government.bg 
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Територии със значителен потенциален риск от наводнения  

 

Потенциални искове от наводнения са идентифицирани в поречието на река 

Места при следните водни обекти: коритото на р. Глазне в териториалния обхват на гр. 

Банско; р. Десилица в обхвата на гр. Добринище и р. Градинишка в обхвата на с. 

Филипово при пролетното им пълноводие в резултат на комбинирано въздействие на 

валежи и снеготопене.  

След допълнителна детайлна информация за нанесени щети от минали значими 

наводнения (декември, 2010 год.) на територията на гр. Банско и след прилагането на 

„Критерии и методи за определяне и класифициране на риска и определяне на РЗПРН“ в 

землището на гр. Банско е определен нов район с висок риск. Потенциално уязвимата 

територия е с площ от 1065,57 ха.  

Обхваща долните течения на р. Бъндерица и р. Демяница, р. Глазне до 

напускането й на общинската територия и цялата градска територия с широк разлив в 

северна и североизточна посока.153 

На защита от вредното въздействие на водите подлежат и териториите, 

прилежащи на р. Градинишка в с. Филипово, на р. Добринишка (Дисилица) в гр. 

Добринище и на устието на р. Ретиже. 

През периода са извършени следните дейности за преодоляване на нанесените 

щети от бедствия и аварии, както следва:  

- укрепване на улици и подпорни стени в селата Филипово, Кремен и Гостун; 

- изградена е подпорна стена за укрепване на речния скат на р. Десилица, гр. 

Добринище; 

- извършени са аварийно-възстановителни работи във връзка с възникнало 

бедствено положение в гр. Банско; 

- извършени са ремонтни работи на водоем „Бареви блата“, гр. Банско; 

- извършени са СМР по проект „Почистване на корекцията на р. Глазне през гр. 

Банско; 

- изградена е бетонна подпорна стена на път гр. Банско – м. „Шилигарника“ с 

дължина 40 м„ 

- извършен е ремонт на съществуващи подпорни стени в с. Осеново, община 

Банско; 

- извършен е ремонт на подпорна стена (ПСТ1) при моста, кв. 8 в село Филипово, 

община Банско; 

- извършен е ремонт на подпорна стена (УПИ V, имоти с пл. № 53 и № 54 в кв. 6 

към улица между о.т. 9 и о.т. 22) в село Гостун, община Банско“; 

- изградени са подпорни стени и е укрепено дъното на р. Глазне през гр. Банско от 

км 0+000 до 0+520, моста на ул. „Н. Геров“; 

- извършен е ремонт на подпорна стена в с. Гостун, община Банско. 

 

 
153 Басейнова дирекция за управление на Западнобеломорския район определя районите със значителен 

потенциален риск от наводнения (РЗПРН) на базата на резултатите от Предварителна оценка на риска от 

наводнения (по чл.4 от Директива 2007/60/ЕО за оценка на риска от наводнения) и Критерии и методи за 

определяне и класифициране на риска и определяне на РЗПРН. 
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Лавинна опасност 

Пирин е най-лавиноопасната планина в България, с най-голям брой постоянни 

лавини. Характерните форми на релефа – северни стръмни (с наклони между 30˚ и 50˚), 

гладки и открити склонове и многобройни улеи, в съчетание с достатъчно количество 

снежна покривка, създават условия за лавинообразуване във високопланинската част от 

територията на община Банско. В почти всички пирински циркуси - Баюви дупки, 

Разложки суходол, Бански суходол и във високите части по долините на реките 

Бъндерица, Демяница, Безбожка през зимата съществува постоянна опасност от падане 

на лавини. 

Снежните лавини са едни от най-мощните природни стихии. Въпреки, че действат 

в определени планински райони, по принцип, незастроени и незаселени, те нанасят 

сериозни щети на горските масиви, на инфраструктурните обекти, на сградния фонд и 

ежегодно отнемат десетки човешки живота.  

Обект на внимание и оценка относно лавинната опасност в община Банско са 

зоните за туризъм (традиционни туристически маршрути), зоните за зимен спорт (ски 

писти и съоръжения, сгради на туристическата инфраструктура) и обектите на 

инженерната инфраструктура (пътища, водоснабдителни и др. съоръжения). 

Превантивната защита от лавини се осъществява чрез прилагането на общинския план за 

защита при бедствия (съгласно разпоредбите на чл. 9 от Закона за защита от бедствия). 

Ежеседмичната, ежедневната и почасовата информация за лавинната ситуация, както и 

поставянето на предупредителни табели за лавиноопасния район са част от мерките, 

които се предприемат в тази посока. 

Устройството на територии и терени, които попадат в обхвата на НП „Пирин“, за 

изграждане на противолавинни и снегозадържащи съоръжения (преградни каменни 

стени; високи V-образни насипи за разделяне на лавината; поставяне на огради и мрежи 

в началото или края на склоновете; дървени или метални тунели за защита на 

инфраструктурни обекти, противолавинно залесяване и др.п.) се осъществява при 

съблюдаване режимите и нормите, определени в Плана за управление на НП „Пирин“. 

 

Територии с установено замърсяване от отпадъци  

 

В границите на община Банско няма данни за замърсяване на почвите с продукти 

за растителна защита. Не е констатирано засоляване и вкисляване на почвите. Не са 

регистрирани почви, замърсени с тежки метали. От извършения от РИОСВ мониторинг 

на почвите следва заключението, че съдържанието на вредни вещества в почвите е под 

допустимия минимум. 

Извършена е техническа и биологична рекултивация на старо депо за ТБО, гр. 

Банско с оглед предотвратяване, намаляване и ограничаване на вредното му въздействие 

върху човешкото здраве и околната среда. Проектът е финансиран от ПУДООС и със 

средства от бюджета на община Банско. Като краен резултат от изпълнението на проекта 

са рекултивирани 57 дка площи. 

Предотвратяване нерегламентирани замърсявания (локални сметища) с 

отпадъци: Едно от сериозните предизвикателства пред общината е овладяване на 

нерегламентираното изхвърляне на отпадъци и образуване на незаконни сметища. 
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Увеличаването на туристическите посещения сред уникалната природа водят също до 

замърсяване с отпадъци. През периода са закрити 8 нерегламентирани сметища. 

Извършват са ежедневни, както и планови проверки от служители към отдел 

„Екология и чистота“ и РИОСВ-Благоевград: проверки на речните легла и прилежащите 

им територии; наличие на отпадъци по общинските пътища; табани за земни маси край 

река Глазне под строеж на ПСОВ - гр. Банско. През анализирания период са съставяни  

Констативни протоколи с предписания за отстраняване на нарушения. Засилен е 

контролът върху строителните и ремонтни дейности на територията на община Банско  

и нерегламентираните сметища са сведени до минимум. Осъществява се постоянен 

мониторинг от отдел „Екология и чистота” към ОбА-Банско, относно спазване на 

законовите разпоредби свързани с управление на отпадъците. 

 

5.7. Идентифицирани проблеми, неоползотворени ресурси и потенциал за развитие 

 

Изводи 

Богатият и красив релеф на Банско е наситен с уникална флора и фауна. В 

Национален Парк „Пирин“ има и много редки, единствени в България или на Балканите 

растения, сред които еделвайса, който с времето се е превърнал в символ на Пирин 

планина.  

Защитените територии и защитените зона са изключително важен компонент на 

природния комплекс на общината, като защитените територии заемат 14 794,36 ха и 

защитените зони по НАТУРА 2000 са с обща площ 26 430,45 ха. 

Като цяло територията на община Банско принадлежи към категорията 

„екологично съхранен район“. Качеството на въздуха е много добро.  

Поради много добрите показатели (химия и микробиология) на водата, добити 

изцяло от подземни водоизточници, не е необходимо проектиране и изграждане на 

ПСПВ, а само обеззаразяване на водата. 

Услугата „отвеждане на отпадъчни води“ се предоставя в териториалния обхват 

на канализационна мрежа в град Банско. 

В общината няма данни за замърсявания на почвите или наличие на значителни 

проблеми, които да застрашават екологично чистото състояние на почвите.  

Услугата по събиране и сметоизвозване се осъществява на територията на всички 

населени места в общината. Основната част от всички генерирани отпадъци постъпва 

директно за депониране без предварително третиране в регионалния център за 

управление на отпадъци в гр. Разлог. 

Ясно идентифицирани територии и критични точки за възникване на рискове.  

Извършена рекултивация на старото депо/сметище. 

 

Потенциал за развитие 

Доизграждане на канализационната система. 

Доизграждане и развитие на зелената система в населените места чрез нови зелени 

насаждения край улиците с цел намаляване праха и влажността на въздуха. 

Изграждане на инфраструктура за развитие на туризма. 
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Раздел VI. Анализ на административния капацитет на общинската 

администрация 

 

6.1. Местно самоуправление 

 

Местното самоуправление в община Банско се осъществява от Общински съвет и 

Общинска администрация. 

 

Общински съвет 

 

Общинският съвет - Банско функционира, съгласно приет Правилник за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация.154 

Общински съвет – Банско се състои от 17 общински съветници. За мандат 2019-

2023г. са сформирани 7 постоянни комисии, които работят в следните направления: 

- Комисия по бюджет и финанси; 

- Комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори; 

- Комисия по младежки дейности и спорт; 

- Комисия по местна политика в образованието и духовната сфера; 

- Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите; 

- Комисия по туризъм и екология; 

- Комисия за противодействие на корупцията 

Общинският съвет приема и одобрява Плана за интегрирано развитие на 

общината. 

 

Общинска администрация 

 

Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите 

нормативни актове, решенията на Общински съвет, подпомага кмета на общината при 

осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага 

общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното 

обслужване на гражданите, физическите, юридическите лица, НПО и др. 

 

Административна структура и организация на общинската администрация 

 

Организационната структура на Общинската администрация в Община Банско се 

урежда в Устройствения правилник на Общинска администрация - Банско155, приет със 

Заповед № 09-18-527/23.10.2018 г., на кмета на Община Банско, с който се определят 

организацията на дейност, функциите и задълженията на административните звена в 

 
154 Източник: https://bansko.bg 
155 Източник: https://bansko.bg 



206 

 

Общинската администрация Банско. Ръководството на общината се състои от кмет, 

заместник-кметове (3), кметове на населени места (2) и кметски наместници (5). 

Структурата на общинската администрация, разпределението на дейностите и 

отговорностите на екипа на кмета и служителите на всички нива на общинска 

администрация са съобразени с потребностите на общността, наличните човешки 

ресурси и капацитет за предоставяне на качествени услуги на гражданите, осигуряване 

на благоприятна бизнес среда и добри условия на живот в населените места. 

 

Фигура 6.1.1. Административна структура на Община Банско 

 
Човешки ресурси 

 

Общият списъчен състав на администрацията на Община Банско е 116 души. 

Развитието и утвърждаването на административния капацитет е основен фактор за 

постигане на стратегическите цели на управлението на общината; изграждане на 

адекватна и ефективна система за планиране и контрол на изпълнението; 

усъвършенстване на организацията по административно обслужване и 

документооборота в администрацията; откритост и достъпност на дейността на 

администрацията. 

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. Административният капацитет на 

общинските служители се поддържа ежегодно от обучения по различни теми, 

повишаващи управленския и административния капацитет на персонала на Общината, 

включително за разработване и управление на проекти. Много от служителите на община 

Банско вземат участие в обучения, организирани от Института по публична 

администрация, както и от други обучителни организации. Тези обучения се планират на 

базата на предварително извършен анализ на потребностите от страна на служителите. 
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Идентифицирани и внедрени са добри практики в областта на управлението на 

човешките ресурси и е създаден Център за обмен на добри практики в сферата на 

човешките ресурси между общините Банско и Кройдън – в резултат на изпълнение на 

проект „Идентифициране и внедряване на добри практики в областта на управлението 

на човешките ресурси чрез обмяна на опит и практически знания между община Банско 

и община Кройдън“ със средства от ОП „Административен капацитет“ 2007-2013, 

приключен през 2014 г. В рамките на периода на устойчивост на проекта, община Банско 

е присъединила 4 общини към Центъра за обмен на добри практики, всяка от които е 

споделила своя опит в сферата на управлението на човешките ресурси 

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 

продължават да подобряват нейния облик в бъдеще. Целесъобразно е служителите от 

общинската администрация да продължат да се включват в инициативи и дейности за 

професионално развитие и в бъдеще. 

Всички служители имат достъп до интернет, а техническото обезпечаване е добро. 

Общината разполага с достатъчно административен капацитет и технически ресурс за 

обезпечаване на дейностите си. Общинската администрация при осъществяване на 

своята дейност се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, 

достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност. 

 

Административно обслужване 

 

През периода 2014-2020г. приоритет е повишаване на административния 

капацитет и оптимизиране организацията на работа в администрацията, вкл. към 

подобряване на институционалната среда чрез предоставяне на достъпни електронни 

услуги. Подкрепят се дейности за развитие на по-ефективно взаимодействие на 

общинската администрация със структурите на гражданското общество. 

Разработен е електронен геопортал на Община Банско, където са въведени 

Географска информационна система, Общ устройствен план и други цифрови материали, 

касаещи градоустройството на Община Банско. 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 и ще улесни ръководството на 

общината при вземане на управленски решения при висока степен на информираност. 

От 2015 г. на страницата на община Банско в интернет функционира публичен 

web базиран административен регистър, регистър на търговските дружества с общинско 

участие в капитала и регистър на сдруженията на собствениците. 

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. 

Пандемията показа колко важни са цифровите активи и как мрежите, свързаността, 

данните и добрите цифрови умения поддържат икономиката и обществото и Община 
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Банско успешно се адаптира към таи реалност. Цифровите технологии ще продължат да 

играят ключова роля за икономическото възстановяване. 

Въведени са 83 вида електронни услуги, достъпни на електронната страница на 

Община Банско. Това дава възможност на потребителите на административни услуги да 

подават своите заявления не само на гише, а и по електронен път. Въведена е разширена 

деловодна справка – информационна услуга, достъпна на общинската електронна 

страница, която показва всяка стъпка при изпълнението на подадените заявления. 

Работата на общинските служители е напълно прозрачна и проследима. 

Внедрена е деловодна система „Акстър кметства” – свързаност на кметствата с 

информационната система на Общинска администрация Банско. Посредством уеб 

базиран интерфейс, служителите в кметствата на територията на общината работят с 

общинската деловодна система, въпреки отдалечеността на работните си места. 

Въведена е услуга за онлайн проверка и онлайн плащане на данъчни задължения. 

Обновена е официалната електронна страница на администрацията, като е подобрена 

нейната достъпност, функционалност и естетичен вид. 

Въведено е електронно приложение „Приемно време“ за онлайн организация на 

приема при Кмета и ръководството на Община Банско. Работи и електронната система 

„Кмете, виж“, посредством която гражданите могат да подават сигнали за нередности и 

проблеми. Община Банско предоставя и следните технологии за идентификация на 

гражданите и организациите: възможност да се идентифицират и автентикират 

посредством системата е-автентикация; системата ПИК на НАП; квалифициран е- 

подпис; код за верификация, издаван в офис на администрацията; 

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. 

 

6.2. Политики, програми и проекти 

 

Планова обезпеченост 

 

В община Банско основните области на политика са обезпечени с програмни 

документи за периода 2014-2020г. В помощ на бизнеса са приети 38 броя нормативни 

документи. 

За програмния период 2021-2027г. са актуални следните документи: Стратегия за 

управление на общинската собственост за периода 2019-2023 г.; План за енергийна 

ефективност и насърчаване използването на енергия от ВЕИ на община Банско 2019-

2025 г.; За период от една година се приемат тематични програми и планове, свързани с 

управление на общината. Изготвят се годишни програми за развитие на туризма, за 

социалните услуги, за управление и разпореждане с имотите, собственост на Община 

Банско за 2021 г. Има приета Програма за овладяване на популацията от безстопанствени 

кучета и котки на територията на Община Банско 2020-2023. 
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Специален акцент в местната политика е развитието на туризма. Изграден е нов 

посетителски информационен център в гр. Банско - със средства по проект на 

Национален парк „Пирин” – „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и 

резерват „Тисата“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013. 

Центърът е изграден в подножието на Пирин за по-голяма достъпност от посетителите, 

които имат възможност да получат разнообразна информация за планината, маршрути и 

условия. На площ от 373 кв. м са разположени многофункционална зала за посетители, 

прожекционна зала и постоянна експозиция с модули, пресъздаващи биоразнообразието 

в Пирин и националния парк. В центъра се провеждат образователни дейности, насочени 

към подрастващите. 

 

Капацитет за реализация на проекти 

 

Общината разполага с добре изградена административна структура и има нужния 

човешки ресурс и капацитет за изпълнение на проекти.  

 

Таблица 6.1.1. Общински служители, обучени по управление на средства от фондовете 

на ЕС – 12 бр.156 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Обучени 

служители 
5 2 0 0 5 0 

 

През анализирания период е подобрено е качеството на работа в община Банско, 

административния капацитет и професионалната компетентност на служителите за 

управление на проекти по европейските фондове. 

 

Фигура 6.2.1. Брой спечелени проекти (в т.ч. 

финансирани от Националните оперативни програми) – 

19 бр. 157 

Създадена е много добра 

организация за планиране и 

реализиране на проекти, 

вътрешен мониторинг и 

контрол, привличане на 

средства от фондовете на ЕС и 

други програми, както и за 

прилагане принципите на 

стратегическото планиране и 

програмиране. 

 
Доставена е офис техника, която е обвързана с внедряване на електронна система 

за управление на европроекти в общините партньори в партньорство с НСОРБ по проект 

„Е-Подем“, с финансовата подкрепа от ОП „Техническа помощ“. 

 
156 Източник: Последваща оценка на Общински план за развитие (ОПР) на Община Банско за периода 2014-

2020 
157 Източник: Последваща оценка на Общински план за развитие (ОПР) на Община Банско за периода 2014-

2020 
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6.3. Оценка на състоянието на административните сгради 

 

Сградите с нежилищно предназначение (с административни, образователни, 

културни, делови и други обществени функции) в градовете Банско и Добринище са в 

добро състояние.  

Макар и с по-скромни архитектурно - строителни характеристики, в 

задоволително състояние са и полифункционалните сгради в с. Места и с. Филипово, 

седалищата на кметствата и кметските наместничества в останалите села, както и 

читалищната сграда в с. Кремен. 

В селата от община Банско със закрити училища все още съществуват училищни 

сгради общинска собственост, които не се използват и чието физическо състояние се 

влошава прогресивно. Те представляват фонд с потенциал за използване за други 

обществено полезни нужди след реконструкция. В тях могат да бъдат развивани 

дейности от сферата на  социалните услуги, производствени, обслужващи туризма (напр. 

младежки хостели) или други дейности, допринасящи за стабилизирането и развитието 

на населеното място. 

 

6.4. Идентифицирани проблеми, неоползотворени ресурси и потенциал 

за развитие. 

 

Изводи 

Добро комплексно административно обслужване и възможност за предоставяне 

на електронни услуги за гражданите и бизнеса. 

Община Банско разполага с добре изградена административна структура и има 

нужния човешки ресурс и капацитет за изпълнение на проекти.  

Създадена е добра организация за планиране и реализиране на проекти, вътрешен 

мониторинг и контрол, привличане на средства от фондовете на ЕС и други програми. 

Общинската администрация има опит за реализиране на проекти в партньорство, 

което допринася както за постигане на обществен консенсус, така и за по-голяма 

ефективност при реализиране на проектните дейности и устойчивост на постигнатите 

резултати. 

 

Потенциал за развитие 

Разширяване обхвата на електронните услуги;  

Текущо повишаване капацитета на администрацията; 

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административните сгради на 

общината и селата– ремонт и рехабилитация, вкл. мерки за енергийна ефективност – 

подмяна на горивната база/ източници на енергия за отопление и осветление. 

Разширяване на партньорствата при реализация на проекти. 

  



211 

 

Раздел VII. Анализ на културно-историческото наследство 

 

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. 

Културните ценности са обществено достояние и се ползват със закрила от държавни и 

общински органи в интерес на гражданите на Република България.158 

 

7.1. Историческа характеристика 

 

Културното наследство на територията на община Банско е резултат от 

историческото развитие на територията, натрупване на културни пластове от отминали 

цивилизации. Географската характеристика и пространственото развитие на селищната 

структура в община Банско са предпоставката за заселване на различни цивилизации по 

територията ѝ още от древността. В тази връзка, културното наследство в района е 

резултат от дългогодишното напластяване на отминали цивилизации и епохи, които 

носят специфична памет и идентичност на мястото.  

 

Фигура 7.1.1.  Културно – историческо наследство на Югозападен регион159 

 

 
158 Закон за културното наследство, чл.2, ал.1 и 2, обн. ДВ бр.19/2009г. 
159 Източник: Схеми за пространственото развитие на Югозападен район 2021-2027 г., НПКР 
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В основата на формирането на пространствената структура в общината са 

културните коридори и културното напластяване, които изразяват устойчивостта във 

времето на културните и селищните взаимовръзки и трайно обособени направления.  

В Националната концепция за пространствено развитие на Република България е 

направена оценка на културното напластяване. Община Банско попада в „Западното 

културно пространство“ според разпределението на територията на страната с 

концентрация на културни ценности.  

Последните политики на ЕС са ориентирани към управление и свързване на 

екологичните, ландшафтни и културни ценности на регионите и реализиране на местния 

потенциал за развитие на общините и регионите. 

В този смисъл, пространственото и социално-икономическо развитие на 

територията ще бъде ориентирано към културното наследство в общината и природните 

и културни ландшафти, които изразяват регионалната специфика. Това са факторите, 

които имат водеща роля в устройството на територията и регионалното развитие. 

НКПР 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. 

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. 
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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 най-старите 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.160 

 

 
160 Източник: Стратегия за опазване на културното наследство на територията на Община Банско 2015 - 

2020 година 
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7.2. Културно историческо наследство 

 

На територията на общината са налични културни ценности – материални и 

нематериални, свидетелства за човешко присъствие и дейност, които са с висока научна 

и културна стойност за индивида, общността и обществото в региона.  

Община Банско е център на уникална самобитна култура, със своя собствена 

школа по иконопис, свой собствен стил на възрожденски къщи и със свой собствен бит 

и ритуали, които са се превърнали в марка на „българщината“. Тези ценности са 

движими, недвижими, материални и нематериални. Банско е богато и известно със 

своите исторически забележителности, местна кухня и фолклор.  

През 19 век град Банско е център на българщината в Пиринска Македония на 

територия, граничеща с гръцко и турско население. От Банско са родом народните 

будители Паисий Хилендарски и Неофит Рилски, както и поетът Никола Вапцаров. 

Фолклорът, традициите и ритуалите, някои от които останали непокътнати в 

продължение на векове, допринасят за чара на общината и представляват сериозна 

предпоставка за развитие на туризма. Уникалната архитектура, живопис и иконопис, 

както и типичната дърворезба от епохата на Възраждането в община Банско са 

значителен ресурс за развитие на 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. Най-значимите и ценни образци 

на Банската художествена школа се съхраняват в Рилския манастир, който се намира под 

егидата на ЮНЕСКО. 

Културно-историческата инфраструктура в града е представена основно от обекти 

за музейна и читалищна дейност. 

 

Обекти със статут на недвижими културни ценности 

 

Обектите на музейната дейност са обедини в организационната структура 

„Музеен комплекс – Банско“. Той е първият по рода си в рамките на националната 

музейна мрежа. Оптимално структуриран, той успешно изпълнява задачата си да 

издирва, съхранява, изучава и представя културни ценности от района в контекста на 

общобългарското развитие, особено за епохата на Възраждането и освободителните 

борби. В резултат от активната му дейност, множеството български и чуждестранни 

туристи придобиват представа за страната и региона, за традициите на народа ни, за 

неговите достижения в исторически и културен план, свързани именно от Банско. Това 

обстоятелство очертава особените отговорности и специфичната роля на Музейния 

комплекс за популяризиране на богатото ни наследство в мащаби, които надхвърлят 

рамките на териториалния му обсег. Основно място в „Музеен комплекс Банско“ заемат 

паметниците на културата с национално значение - 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 „Св. Иван“ край гр. Банско. Обекти за изложбена дейности за представяне на 
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изобразителното изкуство са постоянната иконна изложба (Метоха) и Дома на 

изкуствата в гр. Банско. 

В град Банско има 104 паметници на културата с национално и местно 

значение. Разполага и с археологически разкопки в близост до града – Ситан кале, Свети 

Никола и др. Понастоящем музеите са в традиционния вид и експозиции, към които 

туристите губят интерес. Посещаемостта е малка и на практика приходите, които се 

генерират от историческия туризъм са минимални и нуждата от музейни работници 

намалява. Това е в сила особено за археологическите паметници на културата. Те не са 

достатъчно промотирани и разработени. 

През периода 2014-2020г. ежегодно се осъществяват археологически разкопки в 

арх. обекти Св. Никола и Ситан Кале, изготвя се техническа и графична документация за 

двата обекта и се извършва лабораторна консервация и реставрация на артефактите от 

разкопките 

 

Недвижимите културни ценности /НКЦ/ /паметници на културата/ с категория 

„национално значение“ 

 

Таблица 7.2.1. Списък на недвижимите културни ценности /НКЦ/ /паметници на 

културата/ с категория „национално значение“ на територията на община Банско, 

съгласно Закона за културното наследство /ЗКН/ 

наименование 
Населено 

място 

Документ за 

предоставяне на 

статут 

Вид на НКЦ 

Според 

научната и 

културната 

област, към 

която се 

отнасят 

Според 

пространствената 

структура и 

териториалния 

обхват 

Църква “Св. Троица” 

гр. Банско 

 

 

ДВ бр.33 от 1934 г. 
Народна 

старина 

единична 

Църква “Св. Троица”, с 

оградата и камбанарията 

ДВ  бр.154 от 1940 

г. 
 

Църква „Св. Троица" /част 

от Култов ансамбъл “Св. 

Троица”/ 

ДВ бр.87 от 1967 г. 
Архитектурно-

строителна 

Кула  - камбанария /част от 

Култов ансамбъл “Св. 

Троица”/ 

ДВ бр.87 от 1967 г. 
Архитектурно-

строителна 

Църква “Св. Троица”  Художествена 

Църква “Св. Богородица” 

гр. Банско 

ДВ бр.33от 1934 г. 
Народна 

старина 

единична 

Църква “Успение Пр. 

Богородица” 

ДВ  бр.154 от 1940 

г. 
 

Църква “Успение 

Богородично” 
ДВ бр.87 от 1967 г. 

Архитектурно-

строителна 

Гробищна църква 

“Успение Богородично” 
 Художествена 

Къща на Неофит Рилски гр. Банско ДВ бр.69 от 1927 г. 
Народна 

старина 
единична 
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наименование 
Населено 

място 

Документ за 

предоставяне на 

статут 

Вид на НКЦ 

Според 

научната и 

културната 

област, към 

която се 

отнасят 

Според 

пространствената 

структура и 

териториалния 

обхват 

Къщата на Н. Рилски /част 

от Битов комплекс 
ДВ бр.87от 1967 г. 

Архитектурно-

строителна 

Къща на Неофит Рилски ДВ бр.18от 1973 г. Историческа 

Родната къща на Никола 

Вапцаров 
гр. Банско ДВ бр.18 от 1973 г. Историческа единична 

Веляновата къща 

гр. Банско 

ДВ бр.87 от 1967 г. 
Архитектурно-

строителна 
единична 

Декоративната украса на 

Веляновата къща 
ДВ бр.59 от 1973 г. художествена 

Лобно място на Иван 

Козарев 
с. Добринище ДВ бр.18 от 1973 г. Историческа единична 

 

Банско е истинска съкровищница на национални ценности, притежавайки 

множество забележителни паметници на културата с оригинална архитектура и висока 

художествена и историческа стойност. 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. 

 

Най - атрактивните археологически паметници в община Банско 

гр. Банско: Тракийска крепост в мест. „Юлен” - 12 км, южно; Късноантична крепост 

„Стана кале“ - 5 км ЮЗ; Късноантична крепост в мест. „Св. Никола” - 5 км ЮИ; Антично 

селище и некропол, раннохристиянска и средновековна църква "Св. Марина" в мест. 

„Карагонско“ - 3 км ЮЗ; Късноантична работилница за строителна керамика в мест. „Св. 

Иван“ - 2 км Ю/ЮИ; Късносредновековна църква „Св. Георги” - 3 км ЮИ; Тракийско 

светилище, средновековен и възрожденски оброк „Св. Иван” - 1 км И; 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”. 

гр. Добринище:  Праисторическо селище /неолит/ - 0,3 км ЮЗ; Античен каптаж при 

минерален извор - 2 км СИ; Антично светилище в местността „Св. Варвара” - 6 км СИ; 

Манастир „Св. Пантелей” - 3,6 км ЮИ. 

с. Кремен: Обитавана пещера под крепостта Момина кула - 5 км ЮИ; Късноантична и 

средновековна крепост Момина кула - 5 км ЮИ. 

с. Обидим: Късноантична базилика в мест. „Св. Кирил и Методий” - 2 км З. 

Късноантична базилика в мест. „Св.Атанас” - 2 км СЗ. Средновековна църква в мест. 

„Драшан” - 2 км ЮИ. Параклисите „Св. Троица”, „Св. Неделя” и „Св. Петка”. 
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Нематериално културно наследство 

 

Огромно е и значението на нематериалното културно наследство, което формира 

чувството за самобитност и приемственост на общностите, групите и отделните лица. 

Съгласно Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство на 

ЮНЕСКО „нематериално културно наследство“ означава обичаите, формите на 

представяне и изразяване, знанията и уменията, а така също и свързаните с тях 

инструменти, предмети артефакти и културни пространства, признати от общностите, 

групите, а в някои случаи отделните лица като част от тяхното културно наследство. 

Това нематериално културно наследство, предавано от поколение на поколение, 

се пресъздава постоянно от общностите в зависимост от тяхната обкръжаваща среда, 

тяхното взаимодействие с природата, тяхната история и формира чувството им за 

самобитност и приемственост, като по този начин способства за насърчаване на 

уважението към културното многообразие и творчество на човечеството.  

Град Банско и региона са широко популярни със съхранените си фолклор, 

занаяти, местна кухня, празнично-обредни и други традиции, както и с богатия 

съвременен културен календар. 

Музикален фолклор. Международна известност е придобил местният музикален 

фолклор, на първо място - двугласното акапелно хорово пеене. Над петдесет самодейни 

състава проучват, съхраняват и представят тази традиция, която е и в основата на 

ежегодни фестивални прояви, като „Пирин пее“, които са не само ключови събития в 

националния културен календар, но и атрактивни елементи от туристическия пакет – 

фактори, допринасящи за обогатяването и диверсификацията на дейностите, 

осигуряващи развитието на отрасъла. 

Етнографски обекти. Интересни етнографски обекти, свързани с традиционния 

местен бит, са и валявиците за пране на черги, ресначи, одеяла и др. Такива 

функционират в Банско и Добринище. 

Кулинарни традиции. Банските кулинарни традиции са друг сериозен фактор 

сред местните туристически атракции. Местната кухня, основаваща се на стари рецепти 

и екологично чисти домашно произведени продукти осигурява на гостите непосредствен 

досег до характерната култура на бита. 

 

7.3. Идентифицирани проблеми, неоползотворени ресурси и потенциал 

за развитие 

 

Изводи 

Банско е истинска съкровищница на национални ценности, притежавайки 

множество забележителни паметници на културата с оригинална архитектура и висока 

художествена и историческа стойност. 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. 
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В района на Банско може да се види както живата и неподправена традиция в 

нейния автентичен вид, така и съхраняването й в майсторските изпълнения на местните 

самодейни фолклорни групи и състави, известни далеч зад границите на България. 

Особен интерес представляват Празниците на банската традиция - най-голямата 

културна изява в общината. 

Направени са мащабни инвестиции в сферата на туризма и признание за приноса 

на Банско към националните икономики като туристически дестинации. Емблематично 

и уникално културно влияние върху имиджа на България. 

Богато, разнообразно и широкообхватно културно-историческо наследство с 

обекти от световно, национално и регионално значение 

Наличие на утвърдени самостоятелни и съвместни културно-развлекателни 

събития и форуми през цялата година 

 

Потенциал за развитие 

Устойчиво развитие на културно-историческите обекти на община Банско на 

европейско и световно ниво и надграждане на интегриран и диверсифициран 

туристически продукт на базата на ефективно използване и управление на културно-

историческия потенциал. 

Оползотворяване потенциала на културно-историческото наследство както за 

целите на туризма, така и за съхраняване на традициите и обичаите. 

Увеличаване на трансграничното сътрудничество за бъдещи общи действия с цел 

икономическо и социално развитие и ефективно използване на културните ресурси. 

Подготовка и реализация на проекти по програми на ЕС за извършване на инвестиции за 

подобряване, промотиране и развитие на културно-историческия туристически продукт. 

Разгръщане на проучвателна дейност, вкл. с въвличането на местната общност в 

дейностите по опазване, идентифициране, проучване и документиране. 

Осигуряване/подобряване на транспортната достъпност до отделни културно – 

исторически паметници, да се предприеме необходимото за тяхната социализация и 

изграждане на дребномащабна инфраструктура.  

Последните политики на ЕС са ориентирани към управление и свързване на 

екологичните, ландшафтни и културни ценности на регионите и реализиране на местния 

потенциал за развитие на общините и регионите. 

В този смисъл, пространственото и социално-икономическо развитие на 

територията ще бъде ориентирано към културното наследство в общината и природните 

и културни ландшафти, които изразяват регионалната специфика. 
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Раздел VIII. Анализ на състоянието на селищната мрежа и жилищния 

сектор 

 

8.1. Териториално-урбанистична структура и пространствен анализ на 

селищната мрежа 

 

Община Банско е разположена в района на Северен Пирин и обхваща малки части 

от Разложката котловина, от пролома Момина клисура на река Места и от Дъбрашкия 

дял на Западни Родопи.  

Община Банско се намира в границите на „Южна и Югозападна България“ от ниво 

NUTS1, Югозападен район за планиране от ниво NUTS 2 и е включена в 

административните граници на област Благоевград ниво NUTS 3, съгласно общата 

класификация за статистически цели на териториалните единици NUTS и ЗРР на 

Република България. Община Банско е една от 14-те общини в област Благоевград (район 

от ниво NUTS 3), част от Югозападен район (ниво NUTS 2). 

 

Фигура 8.1.1. Разположение на община Банско в област 

Благоевград161 

 

 

Тя граничи с общините от 

област Благоевград: на север – 

община Разлог и община 

Белица; на запад – община 

Кресна; на югозапад – община 

Сандански; на юг – община 

Гоце Делчев; на югоизток – 

община Гърмен и от област 

Пазарджик на изток – община 

Велинград. Общата площ на 

община Банско е 373,4 кв. 

км.162. Административният и 

културен център на общината - 

гр. Банско, е отстои на 57 км от 

областния център – град 

Благоевград и на около 160 км 

от столицата гр. София.   
 

Община Банско е една от слабо населените в област Благоевград. Гъстотата на 

населението е значително по-висока от средната за страната и е третата най-висока 

стойност в областта. Гъстотата на населението на 1 кв. км за община Банско е 34,5 

 
161 Източник: Областна администрация Благоевград 
162 Източник НСИ (Бележка: според ОУПО площта на общината е: 47587,7 ха 2, което съставлява около 

7,4 % от територията на област Благоевград (пета по големина между общините в областта). 
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души/кв. км - по-ниска от средното за област Благоевград 48,1 души/кв. км и значително 

по-ниска от тази за Югозападен район - 104,5 души/кв. км. 

 

8.1.1. Процеси на урбанизация и урбанистични структури 

 

В НКПР в системата от йерархични нива, град Банско е включен в центровете от 

4-то йерархично ниво в Южен централен район, заедно с още 15 града: Своге, 

Самоков, Ихтиман, Костенец, Елин Пелин, Пирдоп, Етрополе, Костинброд, Ботевград, 

Сливница, Брезник, Радомир, Разлог, Сандански, Гоце Делчев. Това са малки градове с 

микрорегионално значение в територията на групи общини. Тези градове са центрове, 

предлагащи работни места и основни услуги със значение за повече от една община. Те 

са избрани с оглед подходящото им местоположение в територията на областите, 

демографската им големина, наличните им функции с надобщинско значение в сферата 

на икономиката, социалната сфера, образованието, културата. 

 

Фигура 8.1.2. Място на община Банско в йерархичната структура на градовете 

центрове163 

 
  

 
163 Източник: МРРБ, Регионална схема за пространствено развитие, Югозападен район 
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Оси на урбанистично развитие  

 

Осите на урбанистично развитие са определени в Актуализираната национална 

концепция за пространствено развитие.164 Мрежата от главни и второстепенни оси на 

урбанизация следва направленията на транспортно-комуникационните артерии и по този 

начин не остава затворена в националното пространство, а се свързва с осите на развитие 

и в съседните страни.  

Основните оси, които имат важно структуриращо значение за националната 

територия се развиват по протежение на главните национални и международни 

транспортни направления, по които мрежата от населени места на страната се интегрира 

в европейската. Заедно с транспортните направления те формират своеобразна 

„транспортно-урбанизационна решетка“.  

Второстепенните оси имат значение предимно за структурирането на територията 

на районите. Те са разположени по транспортните коридори с регионално значение. 

Територията на община Банско попада в част от второстепенната ос „Симитли - 

Разлог - Банско - Гоце Делчев – Илинден“, преминаваща в ЮЗР.  

 

Фигура 8.1.3. Оси на урбанистично развитие165 

 
 

Второстепенни оси на развитие с регионално значение се изявяват в направления, 

излизащи от основните оси или свързващи основните оси. По този начин 

 
164 Източник: Актуализирана национална концепция за пространствено развитие (АНКПР) за периода 

2013-2025г. 
165 Източник: НКПР, актуализация НЦТР, 2019 
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второстепенните оси допълват пространствения модел и активизират урбанистичното 

развитие. В ЮЗР като второстепенна ос се изявява оста „Перник - Кюстендил - Северна 

Македония“, от която едно от отклоненията от основната ос „София - Солун“ се развива 

като второстепенна транспортна и урбанизационна ос по течението на река Места. 

Отварянето на ГКПП „Илинден“ дава шансове на това направление, по което основни 

градове са Разлог, Банско, Добринище и Гоце Делчев. Наличието на добра 

комуникационно-транспортна свързаност ще стимулира обитаването в малки населени 

места и ще привлече бизнес, развиващ алтернативни работни места в селските райони. 

Второстепенните оси са важни на регионално равнище, защото осъществяват 

достъпността и свързаността на районите и градските центрове от 3-то и 4-то ниво в тях. 

При провеждане на политиката на пространствено развитие по отношение на градовете 

центрове от 4-то ниво е логично да се дава предимство на тези от тях, които са 

разположени в направленията на осите на развитие. 

Икономически, административно и функционално общината е свързана с 

областния център Благоевград и регионалния център София. От съществено значение за 

транспортното обслужване на област Благоевград е А3-автомагистрала „Струма“ - 

София – Перник – Благоевград - граница Гърция, с планирана с дължина 169 км, от които 

са изградени 100 км. Тази автомагистрала формира трасето на коридор „Ориент/ 

Източно-Средиземноморски“ на територията на ЮЗР като основно направление за 

връзка с Република Гърция.  

 

Пространствено развитие 

 

Пространственото развитие и планиране са част от регионалното развитие, което 

по своята същност представлява един динамичен процес, който от една страна, трябва да 

отразява наличните природни и социални условия на територията, а от друга - 

потребностите и желанията на населението.  

Пространственото разпределение на населените места се определя от два ключови 

фактора - релеф и главни комуникационни оси, които са изиграли ключово значение за 

формирането на селищните структури. През територията на Община Банско преминават 

три пътя от републиканската пътна мрежа, а именно: 

- път ІІ-19 „о.п. Симитли – Градево – о.п. Разлог – Банско – Добринище – Гоце 

Делчев – граница Гърция ” – участък – км 36.600 до км 69.700; 

- път ІІІ-1901 „Банско – Баня” – участък – км 0.00 до км 2.00; 

- път ІІІ-1903 „ІІ-19 – Елешница” – участък – км 0.000 до км 3.00. 

Второкласният път ІІ-19 преминава през градските територии на Банско и 

Добринище и осъществява връзки в посоките запад и югоизток съответно, с 

автомагистрала „Струма“, представляваща част от еврокоридор № 4 и с автомагистрала 

„Виа Игнатия“, през ГКПП „Илинден – Ексохи“. Според Националната концепция за 

пространствено развитие, път ІІ-19 е елемент на регионалната транспортна ос „Граница 

с Македония – граница с Гърция“. 

В непосредствена близост, северно от територията на общината преминава път ІІ-

84 „(Белово - Пазарджик) Звъничево – Ветрен дол – Велинград – Юндола – Якоруда – 

о.п. Разлог“, който реализира връзки в посока североизток. 
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По отношение териториалното разположение, пространствените връзки и 

характера и потенциалите на природните ресурси в хинтерланда, населените места са 

обособени в две зони: 

- Селищна зона „Пирин“, която обхваща общинския център гр. Банско, гр. 

Добринище и селата Кремен и Обидим. Те са в близост до парка Пирин и с по-

добри пътни връзки към Разлог, респ. Предела-Благоевград-София и към 

Велинград. Потенциалите за тяхното развитие се свързват с териториалната им 

близост с природните и спортно-рекреационни ресурси на Пирин планина, 

респективно парка „Пирин“, както и с по-удобните пътни връзки в границите на 

общината и към други общини. Сравнително идентичното разположение спрямо 

основния природен ресурс, обаче, не е било достатъчно условие за балансирано 

развитие на населените места в тази зона и се отчита значителното изоставане на 

селата. 

- Селищна зона „Родопи“ – включва селата в източната част на територията. Към 

тази зона принадлежи с. Места (въпреки че е в землището на Обидим). 

Традиционните връзки със селата от тази зона са чрез републиканския път ІІ-19. 

Новоизграден път осигурява достъп до с. Осеново/с. Филипово откъм с. Рибново, 

съответно алтернативна връзка към с. Гърмен и гр. Гоце Делчев. Въпреки 

качествения природен ресурс в хинтерланда на селата в тази зона, през 

последните две десетилетия тук не са реализирани значими инвестиции и не са 

развити нови стопански активности. Това е повлияло отрицателно на 

устройственото развитие и социално-икономическия профил на зоната като цяло. 

 

За двете териториално-устройствени зони река Места и републикански път ІІ-19, 

представляват естествен делител, но едновременно с това по път ІІ-19, представляващ 

функционален „гръбнак“ на общинската селищна структура. 

Пространствения модел с перспектива за развитие на община Банско включва: 166  

- Интензификация на ползването на селищните територии при минимален дял на 

екстензивно развитие, намаляване на диспропорцията между активностите в 

градовете и в останалите населени места, при съхраняване и съвременно развитие 

на основните средови и функционални характеристики и оптимална реализация 

на ресурсите, осигуряващи поминъка и отдиха. Така ще се осигурят условия за 

подобряване качеството на живот и задържане на местното население, а също и 

стимулиране на посещенията и на заселванията. Това се изразява в стимулиране 

насочването на инвестициите за ново строителство в селата и „по-умерена“ 

бъдеща урбанизация в землищата на градовете. 

- Създаване на условия за развитие чрез „отваряне“ на селата към природните и 

антропогенни дадености в общината и към околните общини и за по-пълноценна 

социализация на тези дадености, с което ще се обогати туристическият продукт. 

Принос в това отношение ще реализира подходящото развитие на нова 

туристическа инфраструктура и атракции, стимулиращи развитието на форми на 

 
166 Източник: ОУПО 
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алтернативен туризъм през всички сезони. Това се отнася най-вече за „селищна 

зона „Родопи“, но е приложимо и в землищата за другите села. 

- Подобряването на достъпа и условията за обитаване в селата ще е основа и за 

засилването на функцията им на „спални“ за местно или временно пребиваващо 

население с трудова реализация в туристически активните територии, в 

общинския център или в прилежащи територии на съседни общини. Не на 

последно място, те ще останат и места, в които ще са разположени „вторите 

жилища“ на собственици от други части на страната и от чужбина, каквато 

тенденция вече е налице. 

- Фактор за стабилизиране на малките населени места е подходящото териториално 

насочване на извънселищни зони за развитие на производствени и складови 

дейности. Последното представлява необходима основа за реализация на 

приоритетите, заложени в стратегическите документи за регионално развитие, 

отнасящи се за създаване на условия за повишаване на конкурентоспособността 

на местната икономиката, включително чрез развитие на отрасли от вторичния 

сектор, базирани на местните ресурси и традиции. 

Инвестиционната привлекателност на населените места както за стопански 

дейности, така и за обитаване, е във висока степен функция на удобството на 

транспортната достъпност и транспортното обслужване. Това се отнася също и за 

социализацията на природните и културни дадености и за реализацията на допълнителни 

туристически атракции. В този смисъл, развитието на пътната и по-специално - на 

общинската мрежа, както и на мрежата от туристически пътеки/маршрути, ще допринесе 

за стабилизирането на селата като база и изходен пункт за посещаване на туристическите 

обекти и ползване на туристическите ресурси. 

 

8.1.2. Селищна мрежа 

 

Селищната мрежа представлява съвкупността от населени места, които са 

обвързани с пространствени, функционални връзки. 

 

Фигура 8.1.4. Селищна мрежа на община Банско по 

степен на урбанизация 

Селищната мрежа на община 

Банско е формирана от 8 

селища - 2 града (Банско и 

Разлог) и 6 села (Гостун, 

Кремен, Места, Обидим, 

Осеново и Филипово). 

Гъстотата на селищната 

мрежа е 1,6 селища/100 кв. 

км. Тя е по-ниска от средната 

за страната (4,8 селища/100 

кв. км).  
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Градовете са разположени в Разложката равнина, по път II-19 Симитли – Гоце 

Делчев. Селата са разположени по поречието на р. Места, на източните склонове на 

Пирин и западните склонове на Родопите. Само с. Места е разположено на път II-19. 

Степента на урбанизация е висока - над 90% от населението е концентрирано в градовете, 

като в общинския център гр. Банско този показател възлиза на 68,7%.   

Най-близко разположеното до Банско селище е Добринище и отстои на 6 км, а 

най-отдалеченото - Кремен - на 27 км.   

 

Структура и функционални характеристики   

 

Поради спецификата на историческото развитие и особеностите на релефа, 

селищната мрежа е придобила „гроздовидна“ структура, като само градовете Банско и 

Добринище и с. Места (получило статут на населено място през 1965 г., без собствено 

землище) са разположени на републиканския път ІІ-19 - функционален „гръбнак“ на 

общинската селищна структура. Останалите села се свързват с него чрез отделни 

тупикови отклонения, като само Филипово и Осеново са на едно отклонение и така имат 

пряка връзка помежду си и със с. Места. Общинската пътна мрежа включва и пътища, 

осъществяващи преки връзки между някои от селата, но понастоящем те са в лошо 

техническо състояние и не се използват масово.  

В пространствено отношение селищната мрежа е повлияна от природо-

географските условия (морфология на релефа, водни течения), а част от селищата – и от 

главния път като градообразуващ фактор (Банско, Добринище, Места). Селата Места и 

Филипово са почти свързани пространствено, което благоприятства ползването на обща 

инфраструктура. И двете села имат линейна структура, с ограничени възможности за 

развитие в дълбочина. Останалите села, както и градовете, са с компактна структура, като 

по-благоприятни теренни условия за развитие имат тези, разположени западно от 

републиканския път, в „пиринската“ част на общината. През последните две десетилетия 

структурата и функционирането на градовете, особено на Банско, са променени от 

развитието на територии с рекреационни функции в границите им, както и в 

непосредствено прилежащи урбанизирани структури.     

По отношение функционалния им профил, населените места в община 

Банско могат да бъдат групирани в следните зони:  

Зона на градовете: обхваща общинския център гр. Банско и гр. Добринище, 

разположени в северната част на общинската територия. Това са селища, които 

разполагат със значителен контингент хора в трудоспособна възраст и реализират 

сравнително пълноценно трудовия си потенциал на собствена територия, включително 

привличат работници от съседни населени места. Това се дължи на развитието на 

стопанските активности, на първо място свързани с туристическата функция, както и с 

някои производства, и на концентрацията на обекти на социалната инфраструктура и на 

обекти на административното, деловото и други видове обществено обслужване.  

Концентрацията на активности и териториалната близост до основните рекреационни 

ресурси предизвиква съществен инвестиционен интерес, както за изграждане на 

инфраструктура, свързана с туризма, така и в жилищното строителство („второ 

жилище“);  
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Зона на селата обхваща шестте села в източната част на общинската територия. 

Те са с ограничени възпроизводствени възможности (с коефициент на възрастова 

зависимост над средния за селата). В тях се предлагат силно ограничен брой работни 

места за трудова реализация. Като изключения са селата Места и Филипово. Поради 

географското разположение и транспортните връзки, село Места изпълнява средищни 

функции по отношение останалата част от населените места в зоната. Тук е 

концентрирана основната част от социалната инфраструктура и дейности, обслужващи 

всичките шест села в общината.   

С. Филипово, с най-многобройно население и ниска стойност на отрицателния 

ръст през последните десет. Възрастовата структура на населението на Филипово също 

е с най-добри показатели между населените места в общината. Прогнозата за 

демографското развитие на селото (оптимистичен вариант) дава положителен ръст на 

броя на населението към 2035 г.   

Анализът по този признак показва остър дисбаланс, изразяващ се във висока 

степен на концентрация на активности и инвестиции в „зоната на градовете“ и 

значително изоставане на останалата общинска територия и населените места в нея. Това 

състояние представлява реална заплаха за стабилността на селищната мрежа като цяло.   

 

Състояние на селищната среда в населените места  

 

Според Националния регистър на населените места в Република България община 

Банско е определена като община „четвърта“ категория. В административните граници 

на общината са включени 8 населени места – общинският център гр. Банско, гр. 

Добринище и 6 села, класифицирани по ЕКАТТЕ, както следва: 

 

Таблица 8.1.1. Категоризация на община Банско и съставните ѝ населените места. 

№ ЕККАТЕ Наименование на административно-териториалната единица Категория 

1 02676 град Банско 3 

2  17381 село Гостун 8 

3  21498 град Добринище 5 

4  39614 село Кремен 7 

5  47857 село Места 6 

6 53059 село Обидим 7 

7 54136 село Осеново 8 

8 76090 село Филипово 6 

 

Населените места в община Банско са от категориите „много малки градове“, 

съответно „много малки села“ (с изключение на Филипово  „малко село“).  

Със статут на кметства са гр. Добринище и с. Филипово, а останалите села – 

кметски наместничества. 
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Баланс на територията 

 

Територията е ценност, която трябва да бъде добре управлявана, поддържана и 

използвана, защото тя е ресурсът, чрез който се осъществява социално, икономическо 

и духовно развитие на обществото. Пазарните принципи противопоставят 

икономическите и социалните приоритети, защото стопанският растеж се стреми към 

максимална рентабилност и увеличение на печалбите, което често става за сметка на 

социално-естетическите потребности на човека. За ефективен просперитет на един 

регион е важно да не се пренебрегва човешкото измерение на териториалното 

развитие и да се запази балансът между икономическата експанзия  и социалните, 

естетически и духовни ценности.  

 

Таблица 8.1.2. Синтезен баланс на територията (съществуващи)167 

Вид територия по основно предназначение  

Съществуващо 

положение*  
Проект  

Площ   

(ха)  

Дял  (%)  Площ   

(ха)  

Дял  

(%)  

1  2  3  4  5  

Земеделски територии, в т.ч.:  9915,1  20,84  9668,38  20,32  

- ниви  4396    4264,28    

- трайни насаждения  105    103,8    

- ливади, пасища и мери  4762**    4678,8    

- други   652,1    621,5    

Горски територии, в т.ч.:  36188  76,04  36023,7  75,7  

- дървопроизводителни горски територии  14400    14280    

- недървопроизводителни горски територии  10321,3    10313,8    

- рекреационни гори***   538,7    538,7    

- други горски територии   10928    10891,2    

Урбанизирани територии, в т.ч.:   887,4****  1,86  1247,76  2,62  

- населени места (НМ)   650,4    695,9    

- територии за рекреационни дейности, курорти и 

вилни зони извън НМ  
57  

277,2***** 

 
 

- територии за обществено обслужващи дейности 

извън НМ 
2  5,16  

- територии за производствени и складови дейности 

извън НМ  

20,3 

 
 45,7  

- територии за озеленени площи за широко 

обществено ползване и със специфично 

предназначение извън НМ   

5,7  170,6*****  

- територии за спорт и атракции извън НМ  4,2  36,3  

- други урбанизирани територии извън НМ   147,8******    16,9    

Водни площи, течения и съоръжения извън НМ  315 0,66 315 0,66 

Територии за транспорт и комуникации извън 

НМ*******  
114 0,24 187,06 0,39 

Територии за техническа инфраструктура извън 

НМ  
3 0,01 3 0,01 

 
167 Източник: Окончателен проект за Общ устройствен план на община Банско 
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Вид територия по основно предназначение  

Съществуващо 

положение*  
Проект  

Площ   

(ха)  

Дял  (%)  Площ   

(ха)  

Дял  

(%)  

1  2  3  4  5  

Територии за добив на полезни изкопаеми  0,5 0,001 0,5 0,001 

Депа и отпадъци   1,3 0,002 0,5 0,001 

Територии с друго и без определено стопанско 

предназначение (в т.ч. скали, пясъци, дерета, 

оврази, ями и др.)  

163,4 0.34 141,8 0,29 

ОБЩО  47 587,7  100  47 587,7  100  

* Според начин на трайно ползване по ККР и КВС.   

** В т.ч. 1250 ха ливади и 3512 ха пасища и мери  

*** Другите горски територии, определени като специални по смисъла на чл. 5 (3) от Закона за  

горите са представени в т. 9.2.2.   

**** ККР не включва като урбанизирани териториите на селищните образувания, „Асаница“, 

„Грамадето“, „Гуровица“, „Кошерината“, „Св. Иван“, „Средореко“, „Карантията“, „Герачини 

улици“, одобрени с Решение № 523 от 30.07.2013 г. (публ. ДВ, бр. 82 от 2013 г.) на основание чл.17, ал. 

1, т.2 и чл. 21, ал.1, т 17 от ЗМСМА във връзка с  чл. 25, т.1 и 3 и чл. 24, т.1 от ЗАТУРБ. Режимът на 

устройство по ЗУТ на тези територии не е определен с цитираното решение. Като съществуващи 

урбанизирани територии в баланса са включени само площите на ПИ с вече променени предназначения, 

общо 91,4 ха., а цялата площ на селищните образувания е включена като проект:  „Герачини улици“ в 

„населени места“, а останалите -  в „територии за рекреационни дейности, курорти и вилни зони извън 

НМ“  

***** В т.ч. два горски парка с обща площ 118,9 ха  

****** Включително и ПИ с променено предназначение „за жилищни нужди“, чието фактическо  

ползване е за курортни и рекреационни дейности или са незастроени  

******* Не включва селскостопанските, горските и ведомствените пътища    

 

Фигура 8.1.5. Баланс на територията на община Банско 

за 2020г. 

 Земите от горския фонд заемат 

най-голям дял - 36168 ха или 

76% от територията на 

общината.  

По-голям от средния за 

общината процент заемат в 

землищата на селата Гостун, 

Обидим, Осеново, Кремен и 

Филипово. 39,81% от горските 

територии са заети от 

дървопроизводителни гори, а 

14 777,26 ха са в обхвата на 

Национален парк „Пирин“ и 

изпълняват средообразуващи и 

рекреациони функции.  

 

Земите от селскостопанския фонд са вторият по значимост структурен елемент – 

20,84% от общинската територия. От тях обработваеми са само 45,2%. В структурата на 
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посевните площи най-голям е делът на земите на зърнените култури – пшеница, картофи 

и царевица.  

Водните течения и площи заемат сравнително висок дял от територията на 

общината – 315 ха или 0,66% от нея. 

Защитените територии и защитените зона са изключително важен компонент на 

природния комплект на общината, като защитените територии заемат 14 794,36 ха и 

защитените зони по НАТУРА 2000 са с обща площ 26 430,45 ха. 

Урбанизираните територии покриват само 1,86% от цялата общинска територия, 

като 73,29% от тях са населени места. В урбанизираните територии извън населените 

места доминират тези, предназначени за културно – туристически и стопански нужди.  

Терените за транспорт и друга техническа инфраструктура са с дял от 0,25% от 

територията, а за добив на полезни изкопаеми – 0,5 ха или 0,001% от общата площ на 

територията. 

С тази характеристика територията на общината представлява природно 

богатство, което следва да бъде пазено, управлявано и поддържано. В съвременния 

глобализиращ се свят и ускорен икономически растеж на всяка цена, стремежът към 

високи печалби става на цената на намаляване на природните дадености и засягане на 

човешките потребности. Именно поради тази причина е необходимо при планирането и 

управлението на териториалното развитие да се вземат предвид човешките потребности 

и най-вече да се търси баланса между икономически просперитет, необходимите 

характеристики на средата за постигане на устойчиво развитие и повишаване качеството 

на живот.  

Стабилизирането и развитието на селищната мрежа и стимулирането на 

стопанската активност са в пряка зависимост и от състоянието на четвъртокласните и 

местните общински пътища в община Банско. 

 

8.1.3. Планова осигуреност на населените места 

 

Общ устройствен план на община Банско 

 

За територията на община Банско има разработен окончателен проект на Общ 

устройствен план (ОУПО)168, приет с Решение № 305, взето с Протокол № 18/ 28.12.2016 

г. Общинският съвет-Банско.   

ОУПО на Община Банско създава териториална планова основа за нейното 

дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите стратегически 

документи за регионално развитие и със специфичните за община Банско природни, 

културно-исторически, туристически и други ресурси. 

С Общия устройствен план на община Банско се създават необходимите 

устройствени условия за реализиране през следващите планови периоди на 

стратегическите документи по Закона за регионално развитие (ЗРР), както и секторни 

програми, планове и проекти на общинско и по-високо териториално ниво. Създаване на 

 
168 Източник: http://bansko.bulplan.eu/index.php?mode=4&theme=9 
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устройствена основа за междуобщинско сътрудничество за развитие на функционалните 

системи и активности. 

Предвидената в Окончателен проект за ОУП на община Банско урбанизация 

включва: 

- съществуващите населени места с минимално териториално разширение, 

съставляващи над 55.8 % от проектните урбанизирани територии; 

- територии за обществени озеленени площи, спорт и рекреации извън НМ, 

съставляващи 18,6 % от териториите за урбанизация;  

- територии за урбанизация с други функции - общо 25,6 %, от които над 73 % с 

вече променени предназначения и/или определени като селищни образувания. 

 

Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) 

 

За територията на голяма част от населените места община Банско има действащи 

кадастрални и регулационни планове, които в по-голямата си част са остарели и имат 

нужда от цялостна актуализация.  

 

Таблица 8.1.3. Действащи влезли в сила ПУП за територията на община Банско169 

Населено място 

Вид план - година на одобряване 

ЗРП 

одобрен  

Улична 

регулация 

одобрена  

Дворищна 

регулация 

одобрен  

Забележка 

гр. Банско  1990        

гр. Добринище  1990        

с. Гостун    1968  1968  Геодезически и регулационен план  

с. Кремен    1969  1969  Геодезически и регулационен план  

с. Места    1964  1964  Геодезически и регулационен план  

с. Обидим    1935  1935  Регулационен план  

с. Осеново    1965  1965  Геодезически и регулационен план  

с. Филипово    1991  1991  Кадастрален и регулационен план  

Забележка: Цялостни ПУП-ове , действащи към датата на стартиране работата по ОУПО 

В град Банско е налице сравнително висока, но не пълна степен на строителна 

усвоеност на територията в границите по действащия план. По-ниска е степента на 

приложеност в северозападните части на града:  

- Групата квартали от 266 до 275 с отреждания за производствено-складови 

дейности, основно свързани със селското стопанство, както и за обекти на 

търговията и услугите, и квартали от 284 до 288 -жилищна територия; в района на 

Професионалната гимназия по селско стопанство и туризъм (кв. 252); 

- В промишлено-складовата зона северно от ж.п. ареала, както и частта от кв. 200 

източно от гробищния парк, където част от терените също са неусвоени. Поради 

промяна на имотната структура в следствие възстановяването на собствеността, 

както и на стопанската конюнктура, значителна част от отрежданията са 

неприложими. Неусвоени са и терените в обхвата на квартали 238, 239, 240 по 

 
169 Източник: Обяснителна записка на Окончателния проект за ОУП на община Банско 
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регулационния план (в югозападната част на града), за които с последващо 

изменение са образувани квартали 303, 304,305, 306, 307, като за поземлените 

имоти са обособени самостоятелни УПИ и е определена устройствена зона с 

преобладаващо застрояване с малка височина (Жм). 

 

В значителна част от южните и западните периферни територии застрояването е 

настъпило на база частични изменения на ПУП. Необходима е актуализация на 

подробния устройствен план, на първо място в частите му, обхващащи териториите без 

приложен подробен план и с променена фактическа обстановка (структура на 

собствеността и инвестиционни намерения), както и планиране на териториите, 

предвидени в ОУПО за включване в границите на града. 

Територията в границите на плана на град Добринище също е с висока степен на 

усвоеност, с изключение на североизточната част на града - жилищна територия с площ 

около 16 ха. 

Плановете на селата са създадени при нормативни, а също и социално-

икономически условия, различни от настоящите. Те са с различна степен на 

приложеност, като най-ниска тя е в Обидим и Кремен, където има значителни по площ 

неусвоени терени. За бъдещото устройствено развитие на селата е необходима 

актуализация на плановата основа, на първо място за с. Обидим и с. Кремен, с оглед 

обновяване и доизграждане на техническата инфраструктура и повишаване 

инвестиционната привлекателност, като условие за стабилизиране на селищната мрежа. 

Територията на община Банско е почти изцяло покрита с одобрени кадастрална 

карта и кадастрални регистри (КККР). Има кадастрална карта и кадастрален регистър 

(ККР) за землищата на Банско и Добринище и карти на възстановената собственост 

(КВС) за останалите землища. При разработване на ОУПО е установено, че в базата 

данни към кадастралната карта с регистър, която представлява картна основа за 

разработване на ОУПО не се съдържат данни относно бонитетната категория на 

земеделските земи. Такива данни се съдържат в картата на възстановената собственост с 

регистрите към нея в ZEМ-формат. С писмо до МЗХ същата е поискана от Възложителя 

на ОУПО-Банско за нуждите на проектирането, но е предоставена за землищата на селата 

без тези на Банско и Добринище, за които са в сила кадастрални карти. Приложимостта 

на критерия, отнасящ се за бонитетната категория, подлежи на проверка за отделните 

поземлени имоти при възникване на инвестиционно намерение. 

 

Таблица 8.1.4. Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) изработени по 

договори с Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) за територията на 

община Банско 

Населено място Граници 
Заповед за 

одобряване на КККР 

Площ на КК в 

дка 

КККР влизат 

в сила на: 

(дата) 

гр. Банско - 02676 землището РД-18-81/10.12.2009 г. 148 843,218 12.2.2010 г. 

с. Гостун - 17381 неурб. територия РД-18-601/3.9.2019 г. 50 158,454 20.9.2019 г. 

 гр. Добринище - 21498 землището РД-18-92/15.12.2007 г. 79 512,387 18.2.2008 г. 

с. Обидим - 53059 неурб. територия РД-18-602/3.9.2019 г. 68 887,023 20.9.2019 г. 
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Населено място Граници 
Заповед за 

одобряване на КККР 

Площ на КК в 

дка 

КККР влизат 

в сила на: 

(дата) 

с. Осеново - 54136 неурб. територия РД-18-603/3.9.2019 г. 52 874,315 20.9.2019 г. 

Общо одобрени КККР:   

400 275,40 

475 877 

(84,1 %) 

 

 

Таблица 8.1.5. Открити производства за изработване на кадастрална карта и кадастрални 

регистри (КККР) по искане на инвеститор за територията на община Банско170 

Населено 

място 
Идентификатор/  Граници 

Заповед за 

одобряване 

на КККР 

Площ на 

КК в дка 
Забележка 

в сила от  

дата 

гр. Банско 

имот № 26002 от плана на 

възстановената собственост на 

гр. Банско 

РД-18-81/ 

10.12.2009 
 

одобрени със 

заповедта за 

землището   

гр. Банско 

имот №11007; границите са  

в съответствие с границите по 

КВС на гр. Банско 

РД-18-81/ 

10.12.2009 
 

одобрени със 

заповедта за 

землището   

гр. Банско 

жп гара; границите на района са 

р. Глазне, „Пиринска мура“ АД, 

противопожарна служба-

Банско, гробищен парк, бул. 

„България“, ул. „Академик 

Йордан Иванов“ 

РД-18-30/ 

29.7.2005 
57,795  

  

гр. Банско 

имоти №№158006 и 158033; 

границите са в съответствие с 

границите установени в КВС на 

гр. Банско 

РД-18-81/ 

10.12.2009 
 

одобрени със 

заповедта за 

землището 
  

с. Добринище 

имот №133 м. Мерата; 

границите са в съответствие с 

границите по КВС 

РД-18-92/ 

15.12.2007 
 

одобрени със 

заповедта за 

землището   

с. Добринище 

имоти номера 114036 и 114037, м. 

Слоговете; границите са в 

съответствие с границите по  

КВС 21498.114.37 

300-5-18/ 

2.4.2003 
43,955  

  

с. Кремен землището 
РД-18-99/ 

29.12.2015 
61251,848  26.2.2016 

с. Обидим 
територията в строителните 

граници на населеното място 

РД-18-98/ 

29.12.2015 
321,905  26.2.2016 

с. Места урбанизираната територия 
РД-18-97/ 

29.12.2015 
225,534  26.2.2016 

с. Филипово землището     

 Общо одобрени КККР: 61 901,037  

 

  

 
170 Източник: Сайт на АГКК https://www.cadastre.bg/podrobna-informaciya-otnosno-etapite-na-proizvodstvo-

na-kadastralna-karta-i-registri 
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Устройствени планове 

 

Изработен е ПУП-ПРЗ по чл.16 на ЗУТ за селищни образувания „Гуровица“, 

„Свети Иван“, „Грамадето“, „Кошерината“, „Карантията“, „Средореко“, „Асаница“, 

„Герачини улици“ в землището на град Банско, община Банско, област Благоевград. 

Целта е създаване на перспективни решения за ПУП-ПРЗ за територията на всяко 

отделно селищно образувание, съобразено с нормативната уредба по териториално 

устройство и изграждане на населени места. С приемането на този ПУП ще се преодолеят 

проблемите на градоустройството и ще се осигури благоустрояването на описаните зони. 

Проектът за Подробен устройствен план е обявен на заинтересованите лица и инстанции. 

Устройствени планове извън гр. Банско в процес на разработване и одобрение: 

- „ПУП – Парцеларен план /ПП/ за изграждане (рехабилитация) на външната 

водоснабдителна система на гр. Добринище, довеждащи водопроводи и 

водохващания и ПУП-ПЗ за промяна предназначение на част от ПИ 21498.327.13 

по КК на гр. Добринище от горска територия в „за съоръжения на техническата 

инфраструктура“; 

- Частично изменение на Общ устройствен план на Община Банско за част от 

землището на гр. Банско с обхват ПИ 02676.4.85, м. Керанджийница по КК на гр. 

Банско; 

- Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП–ПП) за корекция на река 

Глазне от границата на НП „Пирин“ до изградения участък от корекцията (от км 

0+340 до сливането на река Демянишка и река Бъндеришка. 

 

8.2. Жилищен сектор 

 

В пространствената структура на община Банско функционалната система 

обитаване е слабо развита. Това се дължи на значително малкия дял на населени места и 

други урбанизирани територии – 2% от общата площ на общината.  

 

Изграденост на населените места  

 

Преобладаващата част от застрояването в населените места е с малка височина, 

като само в гр. Банско има по-съществен брой сгради (жилищни, хотели, 

административни и др.) с повече от три етажа. Налице са значителни различия между 

градовете Банско и Добринище и останалите населени места по техническите 

характеристики и състоянието на сградния фонд.   

Характерно е, че 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. Територията в границите на град Банско, включваща УПИ 

с основно жилищно предназначение, съставлява  ок. 42,7 % от цялата територия. Този 

показател е по-нисък от норматива за „много малки градове“. Това е резултат от 

спецификата на урбанизационните и инвестиционни процеси в Банско, свързани през 
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последните години с мащабното изграждане в жилищните територии на сгради с места 

за настаняване и друга инфраструктура, обслужваща туризма. В границите на града има 

значителен брой незавършени строежи, основно на многофамилни жилищни сгради и 

хотелски структури. Средна плътност на застрояване на жилищните УПИ в Банско е 

43,4%, което е благоприятна стойност за този показател. Специфично за Банско е и това, 

че с действащия подробен план са предвидени територии за производствено-складови, 

селскостопански и комунални дейности, в значителна степен - неусвоени. Незастроените 

имоти заемат общо 14 % от територията на града.  

Нето жилищната територия в Добринище съставлява 68,5 % от града, което се 

вписва в норматива за „много малки градове“. Средна плътност на застрояване на 

жилищните УПИ в Добринище е 40,5%, което показва, че тук е съхранен във висока 

степен градоустройственият облик, характерен за малките градове. Структурата и 

мащаба в селата също са с висока степен на съхраненост.  

По отношение потребностите на настоящото постоянно население не се налага 

допълнително жилищно строителство.   

 

8.2.1. Анализ на състоянието на жилищния сектор, вкл. мерки за енергийна 

ефективност 

 

Обитаването и жилищният фонд са от съществено значение при провеждането на 

териториално-устройствената политика. Показателите за обитаването и жилищната 

осигуреност се влияят от демографските и социално-икономическите процеси, 

протичащи на конкретната територия. Жилищната задоволеност и платежоспособността 

на населението са от особено важно значение за развитието жилищното строителство и 

пазара на недвижими имоти. 

 

Таблица 8.2.1. Основни характеристики на жилищния фонд и въведените в експлоатация 

новопостроени жилищни сгради и жилища в Община Банско за периода 2014-2019г.171 

Показатели  
Мерна 

единица 
2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018г. 2019г. 

Жилищен фонд  

Жилищни сгради брой 4390 4390 4390 4390 4390 4404 

По материал на външните стени на сградата 

панелни брой 47 47 47 47 47 48 

стоманобетонни брой 243 243 243 243 243 254 

тухлени  брой 3881 3881 3881 3881 3881 3883 

други  брой 219 219 219 219 219 219 

Жилища   брой 6360 6360 6360 6360 6360 6426 

По брой на стаите 

едностайни  брой 301 301 301 301 301 319 

двустайни  брой 1603 1603 1603 1603 1603 1620 

тристайни  брой 1722 1722 1722 1722 1722 1750 

четиристайни  брой 1041 1041 1041 1041 1041 1044 

петстайни  брой 531 531 531 531 531 531 

 
171 Източник: НСИ 
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Показатели  
Мерна 

единица 
2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018г. 2019г. 

с шест и повече стаи  брой 1162 1162 1162 1162 1162 1162 

Полезна площ  кв. м 604847 604847 604847 604847 604847 611738 

жилищна  кв. м 470418 470418 470418 470418 470418 536987 

спомагателна  кв. м 73136 73136 73136 73136 73136 74751 

площ на кухните кв. м 61293 61293 61293 61293 61293 - 

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища 

Сгради   брой 1 0 0 0 0 14 

В т.ч. нови брой - 0 0 0 0 12 

В т.ч. разширени брой 1 0 0 0 0 2 

Жилища   брой 4 0 0 0 0 66 

Полезна площ   кв. м 428 0 0 0 0 6891 

в т.ч. жилищна   кв. м 360 0 0 0 0 5276 

в т.ч. обслужваща кв. м 68 0 0 0 0 1615 

 

По данни на НСИ към 31.12.2019 г. в община Банско са изградени 6 426 жилища 

със 611 738 кв. м полезна площ, от която 536 987 кв. м жилищна площ. За периода 2014 

– 2019 г. броят на жилищата е нараснал с малко над 1% или с 66 жилища спрямо базовата 

2014г., когато техният брой е бил 6 360 бр. През периода полезната площ на жилищата 

се е увеличила с малко над 1,1%. През периода 2014-2019г. има слаба инвестиционна 

активност за изграждане на нови сгради, като най-много въведени в експлоатация сгради 

се наблюдава през 2019г. 

 

Въведени в експлоатация сгради 

 

През периода 2014-2018 г. няма промяна в броя на новите сгради в община Банско. 

Инвестиционна активност се отчита през 2019г., когато са въведени в експлоатация 12 

нови сгради. Общият брой на новопостроените и въведени в експлоатация жилища в 

общината през 2019 г. е 66.  

 

Структура на жилищата по форма на собственост  

 

94,2% от жилищата в община Банско са частни на физически лица. Само 0,6% 

от съществуващите жилища са държавна или общинска собственост и 5,2% на частни 

юридически лица. През периода остава непроменен броят на държавните и общинските 

жилища – 39 бр. жилища в цялата община. Слаб ръст от над 0,4% има за жилища на 

частни физически лица и с над 14,7% се е увеличил броят на жилищата собственост на 

частни юридически лица, които през 2019г. са 335 бр. в сравнение с 2014г., когато 

техният 292. 
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Качествени характеристики на жилищния фонд  

 

Преобладаващата част от застрояването е с малка височина, като само в гр. Банско 

има концентрация на сгради (жилищни, хотели, административни и др.) с повече от три 

етажа. Налице са значителни различия между градовете Банско и Добринище и 

останалите населени места по отношение техническите характеристики и състоянието на 

сградния фонд. 

 

Структура на жилищните сгради според конструкцията  

 

Фигура 8.2.1. Жилищни сгради по материал на 

външните стени на сградата в Община Банско, 2019г. 

(брой) 

В община Банско преобладава 

предимно ниското 

застрояване. По вида на 

конструкцията, жилищният 

фонд (жилищни сгради) към 

2019 г. са представени в четири 

обобщени категории – 

панелни, стоманобетонни, 

тухлени с бетонна плоча и 

тухлени с гредоред.  

Панелните жилищни сгради са 

1% (48 бр.), като през периода 

2014-2019г. е преустановено 

строителството им.  

 

Стоманобетонните са 6% (254 бр.), като техният брой нараства през 2019г. с 11 сгради 

спрямо 2014г. Категорията тухлени са най-масовия вид – с дял 88% (3883 бр.) от всички 

жилищни сгради. С друг вид конструкция са 5% (219) от жилищните сгради в общината.   

 

Жилища по брой на стаите  

 

Фигура 8.2.2. Жилища по брой стаи в Община Банско, 

2019г. (брой) Структурата на жилищния 

фонд по стойност се 

определя от съответствието 

между структурата на 

обитателите и пазарното 

търсене. За 2019г. от общия 

брой на жилищата в 

общината преобладават 

тристайните жилища –  над 

27% (1750 ж.) и двустайните 

– над 25 % (1620 ж.). 
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Четиристайните жилища са над 16 % (1044 ж.), а тези с 5, 6 и повече стаи са общо 

над 27%. Едностайните жилища са над 5% (319ж.). 

 

Жилищна задоволеност 

Жилищната задоволеност се определя от броя жилища, падащи се на 1000 човека 

от населението. Този показател може да се измери и със среден брой лица на едно 

жилище. На 1000 човека от населението през 2019 г. в община Банско се падат 498,53 

жилища. Тази стойност поставя общината на пето място в областта, като средно за 

областта показателят е 465,76 жилища. Съпоставката между броя на населението и броя 

на жилищата показва, че за 2019 г. на едно жилище се падат средно по 2,01 д. Средният 

брой лица на едно жилище в община Банско е по-нисък в сравнение с област Благоевград 

- 2,15 и по-висок от средния за югозападния район - 1,88 среден брой лица на едно 

жилище. През целия период е запазена тенденцията за твърд коефициент за среден брой 

лица на едно жилище за периода 2014-2019г., което е резултат от устойчивите показатели 

за броя на населението в общината. 

В общинския център гр. Банско са съсредоточени най-голям брой жилищни 

сгради, в който се намират над 70% от жилищата в общината, а в град Добринище - 

19%, а от селата – Филипово и Кремен с по 3% от жилищата. В жилищните територии 

в настоящите граници на населените места са налице значителни резерви с оглед 

потребностите на постоянното население и демографските прогнози, както 

териториални, така и като изграден жилищен фонд. Налице е нереализиран потенциал 

и за развитие на популярната през последните години система „второ жилище“, за 

ползване от жители на други общини и от чужбина.172  

В община Банско редният стандарт на обитаване в населените места е висок. Тази 

констатация е приложима и за с. Филипово, за което стойността на този показател е най-

ниска, но удовлетворителна в сравнение с възприетата в повечето европейски страни 

средна норма – 20 кв.м./обитател. Ръстът в жилищното строителство в гр. Банско и в по-

малка степен – в гр. Добринище, от една страна, и обезлюдяването на малките населени 

места, от друга са довели през последните години до формирането на значителен 

контингент необитавани жилища.173 

Съгл. ОУПО не предвижда екстензивно развитие на жилищните територии в 

населените места, с изключение на: гр. Банско, предвид развитието на западните 

крайселищни територии, включително бившия военен терен, като градска територия за 

изграждане на вторичен градски център с обществени обекти с общинско значение, 

както и за жилищно застрояване, в т.ч. изграждане на общински жилища и с. Филипово, 

предвид стабилното население (дори с предвиден положителен ръст по оптимистичния 

вариант на демографската прогноза), както и сравнително високата плътност на 

застрояване в значителни части от територията на селото.  

  

 
172 ОУПО 
173 Източник: ОУПО 
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8.2.2. Жилищна политика на Община Банско 

 

Благоустроеност на жилищния фонд 

 

Всички населени места в община Банско са електроснабдени и водоснабдени. 

Осигуреното водоснабдяване е тип „самостоятелно“, като за всяко населено място се 

ползват един или няколко водоизточника. Всички населени места имат изградена 

канализация, като се счита, че степента на изграденост на канализационните мрежи е 

около 90%. В град Банско е изградена ПСОВ, която обхваща жилищните сгради, 

обектите за отдих и туризъм в землището на града. 

 

Общински жилищни имоти 

 

Община Банско има действаща Наредба за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища (приета през 2020г.).174 

С тази наредба се уреждат условията и редът за установяване на жилищни нужди на 

граждани и за настаняване под наем в жилища за отдаване под наем, ведомствени и 

резервни жилища на община Банско, както и условията и редът за продажбата им.  

Основната цел на политиката, която община Банско, провежда по отношение 

управлението на общинския жилищен фонд се изразява в извършването на всички 

действия, които са по финансовите й възможности, за осигуряване и предоставяне под 

наем на общински жилища за разрешаване и задоволяване жилищните нужди на 

нуждаещите се. Управлението на общинския жилищен фонд се извършва изцяло с 

бюджетни средства.  

В жилища за отдаване под наем се настаняват:  лица с жилищни нужди; наематели 

на общински жилища, които се засягат от ново строителство, надстрояване или 

пристрояване, основен ремонт или реконструкция; лица, жилищата на които са 

възстановени на бившите им собственици по реда на чл.7 от Закона за възстановяване на 

собствеността върху одържавени недвижими имоти. По изключение, с решение на 

Общинския съвет могат да бъдат настанявани спортни, културни, научни и други 

изявени деятели и личности на община Банско, когато те и членовете на семейството им 

не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти на територията на 

общината; семейства/домакинства, в които има непълнолетни деца – три или повече 

близнака, когато отговарят на условията на общинската наредба.  

Към края на 2019 г. жилищният фонд на Община Банско се състои от 11 

апартамента, от които 8 са в гр. Банско и 3 в с. Места, общ. Банско. В общинските 

жилища към момента са настанени общо 9 семейства. Жилищният фонд в гр. Банско е 

разположен в две отделни жилищни сгради, една от които е санирана и топлофицирана 

по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 

Сградата в с. Места е стара, амортизирана и физическото й състояние към момента не е 

 
174 Източник: Наредба за условията и реда за устояване на жилищни нужди и за настаняване под наем в 

общински жилища, Община Банско, 2020г.  
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добро и средствата, които се получават от наеми не са достатъчни за поддръжката на 

жилищния фонд.175 

Основните проблеми на жилищния фонд са свързани с тяхната амортизация в 

резултат на остарелия сграден фонд. Общинските жилища се нуждаят от непрекъснати 

ремонти и отделяне на средства за участие на община Банско в ремонти на общи части 

на жилищни сгради, където общината е собственик на жилищни обекти. Забелязва се 

тенденция за ежегодно увеличение на сумата, необходима за ремонти и поддръжка. 

Проблем създава и факта, че основна част от общинските жилища са разположени в 

сгради със смесена собственост - частна и общинска, преобладаващ съществен дял на 

частната собственост. Това налага необходимостта да се търсят нови и алтернативни 

методи за задоволяване на жилищните нужди на населението на територията на 

общината.  

Все още липсва изграден общински жилищен фонд за нуждаещите се граждани. 

Регистър на такива има създаден в отдел „Общинска собственост“ към Община Банско. 

Налице е недостиг на жилищен фонд за социално слаби граждани и многодетни 

семейства, основно, от ромски етнос.  

Идентифицирана е необходимостта от нарастване на необходимите средства за 

основен ремонт и опазване на собствеността; значителна разлика между наемните цени 

на свободния пазар и тези на общинските жилища. Общината следва да планира 

изграждането на социални жилища за уязвими групи от населението. 

 

Ромски квартал 

 

Ромското население в град Банско не прави изключение от другите населени 

места и живее в обособен ромски квартал в началото на града. Къщите основно са 

едноетажни и двуетажни. Често в една къща живеят няколко семейства. В гр. Добринище 

гражданите от ромски произход не са обособени в отделен квартал и са изцяло включени 

в живота на общността. 176 

Като цяло жилищните условия се подобряват постоянно от общината чрез 

общинския бюджет и чрез различни програми и проекти. Подобрена е инфраструктурата 

– подновен водопровод в гр. Банско, нова улична настилка в градовете, улиците се 

преасфалтират, изграждат се детски и спортни площадки, включително и в квартала с 

преобладаващо население от ромски произход. 

През изминалия период е изготвен ПУП за ромския квартал, налице са и две 

кадастрални карти. Изготвен и одобрен е проект за изграждане на социални жилища, но 

трябва да се намери финансиране. 

Община Банско се стреми да води активна общинска политика и активно търси 

решения за съществуващите проблемни области в сферата на жилищното 

благоустройство. Заедно с това ще продължи да изпълнява политика за насърчаване на 

 
175 Източник: Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019-2023г., Община Банско 
176 Източник: Проект на план за действие на Община Банско в изпълнение на областната стратегия за 

приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално 

положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода 2021 - 2023 г. 
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използването на новите тенденции в енергийната ефективност и благоустрояването на 

град Банско, град Добринище и селата от общината. 

 

Енергийна ефективност 

 

През периода 2014-2020г. акцент в местната политика е повишаване на 

енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради (МЖС) за осигуряване на 

по-добри условия на живот на гражданите, топлинен комфорт по-високо качество на 

жизнената среда. Изпълнението на мерките за енергийна ефективност допринася за по-

високо ниво на енергийна ефективност и намаляване на разходите за енергия, 

подобряване на експлоатационните характеристики на сградите. 

През анализирания период е обновена една жилищна сграда в гр. Банско (бл. №1 

на ул. „Драма“), предоставеното финансиране е от Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради. Извършените дейности са: енергийно 

обследване, издаден технически паспорт, изпълнено проектиране и СМР, строителен и 

авторски надзор, сградата е въведена в експлоатация 

В община Банско има регистрирани 10 сдружения на собственици.177 Налице е 

ясно изразено желание от сдружения на собствениците на имоти в МЖС за участие в 

националната програма за саниране, както и в програмите финансирани от фондовете на 

ЕС.  

 

8.3. Идентифицирани проблеми, неоползотворени ресурси и потенциал 

за развитие. 

 

Изводи 

Количество и качеството на жилищния фонд задоволява в значителна степен 

сегашните потребности на населението. 

Има интерес от реализиране на проекти за енергийна ефективност от страна 

сдруженията на собствениците за многофамилни жилищни сгради. Ясно изразена е 

необходимостта от жилищен фонд за осъществяване на социални функции. 

Основните проблеми на наличния общински жилищния фонд в община Банско е, 

че е остарял, нуждаещ се от системен ремонт и обновяване; непрекъснато нарастване на 

необходимите средства за основен ремонт и опазване на собствеността. Налице е 

значителна разлика между наемните цени на свободния пазар и тези на общинските 

жилища, както и продължаващи наемни правоотношения и с лица, които вече не 

отговарят на условията за настаняване. 

 

Потенциал 

За по-голямата част от жилищните сгради в общината е необходима обновяване и 

реконструкция и повишаване стандарта на обитаване.  

 
177 Източник: Община Банско, Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна 

собственост 
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Необходимо е провеждане на по-активна политика по отношение на изграждане 

на общински жилищен фонд, като се осигуряват жилища на достъпни цени, което е 

предпоставка за социално сближаване и допринася за изграждането на общности, които 

са устойчиви на социална, икономическа и пространствена сегрегация. 

Необходимо е да се извърши актуализация на наемната цена, на база социално-

приемливо процентно съотношение спрямо наемите на свободния пазар. 

Политиката по енергийна ефективност на жилищния фонд в общината да бъде 

насочена към постигането на измерими цели с приоритизиране прилагането на системен 

подход, базиран на националното законодателство и действащите Директиви на ЕС в 

областта на енергийната ефективност. 
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Раздел IX. Анализ на връзката на общината със съседните територии 

извън административните й граници 

 

В тази част от ПИРО са идентифицирани общите предизвикателства и 

евентуалните възможности за коопериране със съседни общини за изпълнение на 

съвместни проекти.  

 

9.1. Характеристики на съседните територии с потенциал да влияят 

върху развитието на населените места и територии в рамките на 

Община Банско 

 

Община Банско една от 14-те общини в област Благоевград, в която са включени: 

- общини от 2-ро йерархично ниво: Община Благоевград 

- общини от 3-то йерархично ниво: Община Петрич 

- общини от 4-то йерархично ниво: Община Банско (туризъм); Община Сандански 

(приоритети за развитие според НКПР - туризъм, ТГС), община Гоце Делчев 

(приоритети за развитие според НКПР - химия, текстил, ГКПП Илинден), 

- общини от 5-то йерархично ниво: Община Белица;  Община Гърмен; Община 

Кресна;  Община Разлог;  Община Сатовча;  Община Симитли;  Община 

Струмяни;  Община Хаджидимово;  Община Якоруда. 

 

Община Банско функционира като отворена териториално-административна 

структура в границите на областта. 

 

Фигура 9.1.1. Възможност за сдружаване по тематичен 

признак на Община Банско със съседни общини178 

Общината осъществява 

интензивни връзки със 

съседните общини и на първо 

място с община Разлог, най-

вече в сферите  - образование, 

здравеопазване и 

административно обслужване. 

Стопанските връзки се 

изразяват основно в обмен на 

трудови ресурси. Тя поддържа 

определени връзки със 

съседните общини, най-силно 

развити в сферата на туризма и 

туристическото обслужване. 

 

 
178 Източник: АКПР, схеми 
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Налице са традиционни връзки и в други социални и стопански сектори – 

здравеопазване и образование, дърводобив, дървообработване, транспорт, мерки за 

опазване на околната среда.  

Благоприятен фактор за осъществяване външните връзки на община Банско е 

изгодното й транспортно-географско положение. Тя е със средищно място по трасето на 

път ІІ-19, който обвързва транспортно община Банско със съседните общини Симитли, 

Разлог и Гоце Делчев. Подобна, макар и по-ограничена роля, изпълнява и 

теснолинейната ж.п. линия Добринище - Септември, свързваща община Банско с 

общините Разлог, Белица, Якоруда и Велинград. 

Външните (входящи и изходящи) връзки на община Банско със съседните 

общини, се реализират на принципа на партньорството и взаимноизгодното 

сътрудничество.179 

Община Банско граничи с общините от област Благоевград: на север – община 

Разлог и община Белица; на запад – община Кресна; на югозапад – община Сандански; 

на юг – община Гоце Делчев; на югоизток – община Гърмен и от област Пазарджик на 

изток – община Велинград. 

 

Община Разлог (5-то йерархично ниво)  

 

Териториалната близост на двата общински центъра - градовете Банско и Разлог, 

както и съхраняването на голяма част от исторически сложилите се връзки между двата 

града и населените места от двете общини, са един от основните фактори за 

многообразието на сегашните връзки между двете общини. 

Външни връзки „изходящи“ за община Банско, са по линия на: 

- болничната лечебна помощ. Болнично заведение „МБАЛ – Разлог“ ЕООД (с 

надобщински функции) е локализирано в гр. Разлог. Неговият капацитет (брой 

отделения, болнични легла, медицински персонал) е оразмерен за обслужване на 

населението от четирите съседни общини в горното поречие на р. Места и 

Разложката котловина (Разлог, Банско, Белица и Якоруда). Община Банско заедно 

с останалите три общини участва солидарно в съфинансирането за издръжката на 

„МБАЛ – Разлог“ ЕООД; 

- спешната медицинска помощ. Бързата и неотложна (спешна) медицинска помощ 

на населението от община Банско се реализира чрез звеното на същата в гр. 

Разлог, което има филиал в гр. Банско; 

- правното обслужване на населението (от структури на съдебната власт). 

Институциите на съдебната система (районен съд, районна прокуратура и 

районната следствена служба) също са локализирани на територията на гр. Разлог. 

В техния съдебен район попада и община Банско. 

Външни връзки „входящи“ за община Банско, се отнасят за: 

- трудови пътувания, между двете общини. През активния туристически сезон, част 

от заетите в туристическия сектор в община Банско са от населените места от 

община Разлог. Мащабите на входящите трудови пътувания, осигуряващи заетост 

 
179 Източник: ОУПО 
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в сферата на туризма ще нарастват, поради очертаващия се недостиг на трудов 

ресурс в община Банско; 

- ученически пътувания в професионалните гимназии. В професионалните 

гимназии на гр. Банско се обучават и ученици от община Разлог; 

- организиране на големи културни празници и други мероприятия, които са с 

надобщински характер. 

През последните няколко години се реализират външни взаимноизгодни връзки 

между двете общини по линия на големи надобщински (регионални) проекти в сферата 

на екологията. Такъв проект е регионалното депо за твърди битови отпадъци. 

 

Община Гоце Делчев 

(Югозападен район, област Благоевград - 4-то йерархично ниво)  

 

Поради по-ограничената контактна зона между двете общини и отдалечеността 

на двата общински центъра, степента на интензивност и проявлението на външните 

връзки между двете съседни общини са по-слабо изразени в сравнение с тези между 

общини Банско и Разлог. Същите са по линия на: 

- определени икономически дейности. Свързани са предимно с дърводобива и 

ловното стопанство, като част от добитата дървесина се преработва в 

дървообработващи предприятия в гр. Гоце Делчев. 

- общи проекти в сферата на планинския туризъм. 

 

Община Велинград (4-то йерархично ниво), община Гърмен (5-то йерархично ниво) 

и община Сатовча (5-то йерархично ниво)  

 

Основен фактор за осъществяване на връзките на община Банско с посочените 

съседни общини е туристическата функция. Добра основа за междуобщинско 

партньорство в развитието на разнообразен алтернативен туризъм е балнеологията, 

която е доминираща в община Велинград и частично в общини Гърмен (Огняновски 

минерални бани) и Симитли, културното наследство (Ковачевица, Никополис-ад-Нестум 

и др.), природните дадености, условията за спорт и атракции, лов, риболов и др. 

В резултат на междуобщинското  сътрудничество е реализиран проект за 

рехабилитация на местен път „Път с. Осеново, община Банско – с. Рибново, община 

Гърмен“. 

 

Други общини 

 

През 2017 г. е сформиран Учредителен комитет за учредяване на Организация за 

управление на Рило-Пирински туристически район. Община Банско активно се включва 

в инициативна група от съседни общини за изработване на Програма за изграждане на 

регионален клъстър „Туризъм“ (междуобщинско сътрудничество). 

През 2018 г. Община Банско съвместно с общините Благоевград, Белица, Гърмен, 

Гоце Делчев, Дупница, Кресна, Костенец, Петрич, Разлог, Сандански, Сапарева баня, 
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Сатовча, Хаджидимово и Якоруда, както и сдруженията „Долината на Места“ и „Съюз 

на туристическия бизнес-Банско“ учредява Организация за управление на Рило-

Пирински туристически район. 

Нереализирана все още е възможността за интеграционни връзки между община 

Банско със съседните общини по линия на туризма, чрез създаване на регионален 

туристически клъстер, включващ туристическите ресурси на отделните общини за 

развитие на комплекс от различни форми на туризъм – зимни спортове (ски туризъм) и 

културен туризъм (община Банско), планински, познавателен и балнеоложки туризъм 

(общините Разлог, Якоруда, Гоце Делчев, Гърмен и Велинград).  

 

9.2. Идентифицирани общи проблеми и предизвикателства по 

тематични области и сектори 

 

Новият интегриран териториален подход, приложим в програмния период 2021-

2027г. може да се разглежда като „съвместна инициатива“ на различни ведомства в 

страната, които са със „споделена отговорност“ с оглед неговото надлежно 

структуриране и приложимост.  

Новият интегриран териториален подход също така цели ефективно обединяване 

на всички ресорни министерства, участващи в неговото реализиране, съгласно Решение 

на Министерския съвет (ПМС 335). В същото време се изисква значителна двупосочна 

комуникация между различните институции и усилия за продължаващ консенсус, за да 

се гарантира наличието на активна ангажираност по отношение на подхода. ИТСР има 

ролята за определяне на приоритетите и областите за интервенция и предоставяне на 

стратегически указания за интервенции за развитие, които да се реализират на 

регионално ниво (региони за планиране от ниво 2), като част от новата парадигма на 

регионалната политика. Те играят съществена роля при програмирането на интегрирани 

интервенции за развитие, финансирани с европейски средства. 

В рамките на интегрирания териториален подход на регионално ниво (6-те 

региона от NUTS 2) ще се подкрепят концепции за Интегрирани териториални 

инвестиции (ИТИ), финансирани от различни източници. Всяка концепция ще включва 

набор от взаимосвързани и допълващи се (интегрирани) проекти/проектни идеи, 

насочени към територии с общи характеристики и/или потенциал за развитие, 

включващи най-подходящата комбинация от ресурси и мерки, които да бъдат използвани 

за постигане на конкретна цел или приоритет на интегрирана териториална стратегия. 

Видът на проектите може да се различава в зависимост от типа инвестиции, 

бенефициентите или източниците на финансиране. 

Община Банско 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. 
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Транспортна свързаност 

Вътрешно регионалните комуникации са затруднени от ограничено развитата 

регионална пътна мрежа. Незадоволителното състояние на участъци от републиканската 

пътна мрежа и особено на общинската пътна мрежа допълнително влошава условията за 

комуникации в и между общините, попадащи в тези територии и това най-често са 

селските общини, за чието развитие транспортната мрежа е от решаващо значение. 

Необходимо е доизграждане на довеждащите пътни направления с оглед подобряване на 

достъпа на по-отдалечените територии и балансиране на транспортното обслужване. 

За повишаване на пропускателната способност и подобряване на транспортната 

достъпност в планинските райони е необходима и модернизация на пътищата по 

направлението Гоце Делчев - Банско - Симитли, както и по направлението Банско –

Якоруда - Велинград. Тези два проекта могат да влязат в програмния период 2021-2027 

като през следващите години се подготви тяхната реализация. По този начин Банско, 

Велинград, Батак и Западните Родопи ще станат курорти с международно значение и 

достъпност. 180 

 

Оползотворяване на регионалния туристически потенциал  

Община Банско има опит в реализиране на съвместни проекти със съседни 

общини в сферата на туризма, напр. проект „Банско, Разлог и Кресна в прегръдките на 

Пирин“, финансиран от ОПРР, за изграждане и промоция на общ туристически продукт 

„Дестинация Пирин“, вкл. изработване на туристически пакети.181  

Перспектива за активизирането на междуобщинското сътрудничество в тези 

посоки се очертава с разработването на „Стратегия за интегрирано регионално развитие 

на регион Места“ (общините Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Разлог, Сатовча, 

Хаджидимово и Якоруда), инициирано от сдружението с нестопанска цел „Долината на 

Места“ (рег. 2013 г.). Междуобщинското сътрудничество се стимулира също и от 

дейността на Асоциацията за развитие на планинските общини в Република България. 

Община Банско попада в Рило-Пиринския туристически район, който е стабилна 

основа за междуобщинското сътрудничество при формиране на регионални 

туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама. ОУПО на 

Община Банско създава устройствени условия за по-активна реализация на външните 

връзки, допринасящи за постигане на приоритетите в регионалното развитие на община 

Банско и съседните общини чрез съвместяване на политики и взаимно ползване на 

ресурсите и по-специално тези, свързани с развитието на различни видове на туризъм. 

Планираните дейности за развитие на туризма в района се насочват към: 

- Оптимално използване на наличния туристически потенциал - природен, 

културен, исторически и географски в съответствие с пазарните изискванията и 

потребителските очаквания за устойчиво развитие на туристическия сектор; 

- Повишаване привлекателността на населените места с туристически потенциал с 

цел увеличаване дела на всички видове туризъм: – балнео (медикъл спа), SPA & 

Wellness, културно-познавателен (исторически, археологичен, фолклорен, 

 
180 Източник: Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападен регион  
181 Източник: https://www.bansko.bg/bg/News/2-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8-

%D0%B7%D0%B0-%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE/2710-2013-05-23-19-07-41 
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фестивален, етнографски и поклоннически), еко и селски туризъм, приключенски, 

велотуризъм спортен, конгресен, ловен, голф, винен и гурме туризъм и др.182 

- Съчетаване на отделни видове туризъм в интегрирани пакети, напр. Зимния 

туризъм в Банско с културно-познавателна обиколка в района или гурме туризъм; 

 

Опазване, развитие и популяризиране на културното наследство и културните 

услуги 

Основен приоритет за националното и регионалното културно наследство е 

съхраняване и социализация на културните ценности в техните материални и духовни 

измерения като фактор за устойчиво развитие, национална идентичност и културен 

диалог. 

Като основни дейности, свързани с опазване, развитие и популяризиране на 

културното наследство в Югозападен район се предвиждат: 

- Реализиране на мерки за опазване на паметниците на културното наследство, 

регламентирани в нормативната база. Една част от тях са в лошо състояние и се 

нуждаят от мерки за реставрация и консервация; 

- Създаване на общи маршрути между общини и области, тъй като културното 

наследство на даден район не е „изолирано“ от съседните; 

- Цялостни инфраструктурни проекти при археологически разкопки на значими 

обекти – от проучването до изграждане на пътища, посетителски центрове, музеи, 

места за отдих; 

- Използване на интерактивни и смарт технологии, в т.ч. виртуална реалност, wi-fi 

осигуряване на обектите; 

- Популяризиране на културното наследство и културните услуги; 

- Валоризиране на богатото природно и културно наследство чрез конкурентни 

туристически продукти; 

 

Развитие на устойчиво и диверсифицирано селско стопанство 

Развитието на интелигентен, устойчив и диверсифициран сектор на селското 

стопанство, който да гарантира продоволствената сигурност на населението и 

повишаването на степента на устойчиво и ефективно използване на ресурсите в отрасъла 

и района, ще определи интервенциите на бъдещата политика в областта на селското 

стопанство. 

Реализацията на дейностите за подкрепа на развитие на селскостопанския сектор 

ще включат: 

− Активизиране на инвестиционния процес, насочен към модернизиране на 

производствените структури - фермерски стопанства и преработватели на 

селскостопанска продукция, както и внедряване на иновативни решения в 

земеделската практика и изграждане на подходяща инфраструктура; 

− Приоритетни инвестиции в производството на плодове, зеленчуци, както и в 

животновъдството и биологичното производството, в които страната има 

традиции и потенциал за развитие; 

 
182 Източник: Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападен регион  
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− Приоритетна подкрепа на пчеларството и лозаро-винарския сектор; 

− Насърчаване на биопроизводството чрез създаване на възможности за 

финансиране както в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП), така 

и чрез инструменти, които да подобрят достъпа им до финансов ресурс. Това ще 

доведе както до устойчиво използване на наличните ресурси, така и до 

стабилизиране на доходите на земеделските производители; 

− Приоритетно инвестиране в подобряване на съществуващата хидромелиоративна 

инфраструктура за напояване, отводняване и защита от вредното въздействие на 

водите. Целта е да се увеличи използването на съществуващите напоителни 

системи, което ще позволи повишаване на конкурентоспособността на стопаните; 

− Подкрепа за навлизане на цифровите технологии; 

− Стимулирани на инвестициите за модернизация и технологии за прецизно 

земеделие; 

− Опазване на природните ресурси и предпазване от риска от климатичните 

промени. 

 

Осигуряване на равен достъп до качествени здравни услуги 

Грижите за здравето на населението в района са насочени към осигуряване на 

равен достъп до качествени, устойчиви и достъпни медицински услуги, чрез развитие на 

инфраструктурата. Чрез Националната здравна карта, структурата на здравната мрежа 

ще бъде адаптирана към потребностите на населението, гарантирайки равнопоставен 

достъп до здравни услуги на всички нива в извънболничната и болничната помощ. 

Предвидените мерки включват: 

− Териториално фокусиране на интервенциите, което да подобри достъпа на 

населението до първична, специализирана и болнична помощ; 

− Осигуряване възможност болниците в по-малки общини/населени места да се 

трансформират в медицински центрове на принципа отдолу-нагоре, при подаване 

на проекти в съответствие с определените за района приоритети; 

− Създаване на мобилни екипи към областните лечебни заведения за осигуряване 

на медицинска помощ в отдалечени и труднодостъпни места; 

− Инвестиране в специализирани болници и отделения, в които се извършват 

дейности за долекуване, продължително лечение и рехабилитация и хосписи за 

пациенти, които имат нужда от продължителен болничен престой и не могат да 

се обслужват сами в домашна обстановка; 

− Финансиране на нови условия за предлагане на услуги от общопрактикуващи 

лекари в труднодостъпни райони; 

− Повишаване на здравната култура сред малцинствените групи. 

 

Има потенциал за реализиране на проект, насочен към подобряване на материално-

техническата база на регионалните болници, обслужващи няколко общини, както 

и повишаване на осигуреността им с медицинска апаратура и медицински 

специалисти. 
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Опазване на биоразнообразието 

Дейностите по тази цел ще включват разработване и актуализиране на планове за 

управление на защитени територии и на защитени зони по Натура 2000. Важен елемент 

от цялостната дейност е поддържане на благоприятно природозащитно състояние на 

природните местообитания, осъществяване на мониторинг за установяване на промени, 

с оглед иницииране на природозащитни мерки. 

Друга дейност, която ще получи подкрепа, е разработването на планове за 

действие за застрашени животински и растителни видове, както и опазването, 

поддържането и възстановяването на местообитания и видове в района. 

 

Управление на отпадъците 

В област Благоевград все още не са обхванати всички населени места в системи 

за организирано сметосъбиране. В повечето случаи това непълно обслужване в 

изброените области се дължи на труднодостъпни малки населени места и 

организационни слабости. 

Следва да продължи изпълнението на мерките и дейностите по оптимизация на 

системата за управление на отпадъците. Ще се оптимизира събирането и третирането на 

отпадъци и внедряване на съвременни технологии за разделно събиране, предварително 

третиране, компостиране на биоразградимите отпадъци, с цел повишаване на 

количествата рециклирани отпадъци и стимулиране на повторната употреба. Ще 

продължи приоритетно рекултивацията на депата за битови отпадъци, които не 

отговарят на нормативните изисквания. Следва да се предприемат действия насочени 

към изпълнение на пакета „Кръгова икономика“ с цел превръщане на отпадъците в 

ресурси. 

 

9.3. Възможности за коопериране с други общини за изпълнение на 

съвместни проекти 

 

Необходимостта от осъществяване на комуникация със съседните общините е 

свързано с определяне на бъдещо партньорство по отношение на съвместни проекти, 

разработване на Концепция за интегрирани териториални инвестиции и съответно 

обезпечаването им с допустим финансов ресурс от действащите европейски и 

национални програми. 

 

Трансгранично сътрудничество 

 

Центрове на основната ос на развитие са най-силните урбанистични центрове от 

двете страни на границата Пловдив и Солун. 

Като центрове от второ, по-ниско ниво, се явяват Петрич, Банско, Сандански в 

България и Серес, Драма, Ксанти в Гърция. В предходни изследвания важна роля на 

посредник в териториалното сътрудничество между България, Гърция и Република 

Северна Македония се отрежда на Благоевград. 
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Фигура 9.3.1. Възможности за трансгранично сътрудничество 

 
 

Зона България – Гърция: 

Ключовите тематични области в трансграничното сътрудничество с Република 

Гърция са туризъм, икономика, биоразнообразие и екология. 

Туризмът е предимно ваканционен, през лятото по посока Гърция, а през зимата 

и по време на религиозни празници – България. Богатото културно наследство на двете 

държави осигурява сериозна възможност за развитие на туризма в тази насока. 

Икономическите връзки са добре развити, но има нужда от допълнително 

сътрудничество за да се преодолеят последиците от икономическата криза от 2008 г. 

върху двете икономики. 

Наличието на защитени зони за опазване на биологичното разнообразие от двете 

страни на границата е предпоставка за създаване на трансграничен екологичен коридор 

и изготвяне и реализиране на съвместни проекти.  

Климатичните промени поставят екологията като задължителна област на 

трансграничното сътрудничество. Удачно в случая е разработване и реализиране на 

съвместни програми за превенция и борба с наводненията и горските пожари. 

Центрове на основната ос на развитие са най-силните урбанистични центрове от 

двете страни на границата Пловдив и Солун. Като центрове от второ, по-ниско ниво, се 

явяват Петрич, Банско, Сандански в България и Серес, Драма, Ксанти в Гърция. В 

предходни изследвания важна роля на посредник в териториалното сътрудничество 

между България, Гърция и Република Северна Македония се отрежда на Благоевград. 
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Връзките от българска страна се осъществяват през 5 ГКПП, като на различните 

места граничният преход се реализира чрез шосе и/или ж.п. гара. 

Законовите и административните пречки са сравнително малко – и двете държави 

са членки на ЕС и законодателството им е хармонизирано с европейското. Основен 

проблем се явява трудният физически достъп. Това определя увеличаването на 

пропускателната способност на ГКПП, осигуряването на надеждност на системата за 

проверка на преминаващите, разрешаването на проблемите с „тесните участъци“ в 

транспортната инфраструктура, като основни възможности за подобряване на 

състоянието. Присъединяване към Шенгенското пространство на нашата страна би 

оказало осезаемо положително въздействие върху трансграничното сътрудничество. 

Социокултурните различия са слабо изразени, въпреки историческото 

съперничество между двете държави, съществуват добре оформени традиции в 

трансграничното обучение, миграцията на работна ръка и туризма. 

 

Зона България – Република Северна Македония: 

Досегашното развитие в областта на туризма, екологията, опазване на 

биоразнообразието и икономическото развитие се явяват естествените посоки за 

трансгранично сътрудничество с Р. Северна Македония. Резерви за развитие на туризма 

има в сферата на здравния, културния и конферентния туризъм, за които България може 

да предостави подходящи условия. Защитените зони за опазване на биологичното 

разнообразие от двете страни на границата са основа за създаване на трансграничен 

екологичен коридор и изготвяне и реализиране на съвместни проекти. Традициите в 

трансграничното образование и споделените услуги, основани на езиковата и културна 

близост са предпоставка за продължаващо развитие в тази посока. Икономическите 

връзки се задълбочават, а ниската безработица и разкритите нови работни места, особено 

в сферата на аутсорсинг индустрията са основа за развитие на икономическите връзки 

между двете държави. 

Основните центрове, дефиниращи главните оси на развитие са София и 

Благоевград (от българска страна) и Скопие – от страна на Северна Македония. Връзките 

от българска страна се осъществяват през 3 ГКПП, като на различните места граничният 

преход се реализира чрез единствено шосе, което налага да се изгради и ж.п. връзка. 

Увеличаване на пропускателната способност на ГКПП, осигуряване на надеждност на 

системата за проверка на преминаващите, разрешаване на проблемите с „тесните 

участъци“ в транспортната инфраструктура са основните мерки за постигане на лесен 

физически достъп. 

Поради стремежа на Република Северна Македония към членство в ЕС намаляват 

и законовите и административни пречки за сътрудничество. Въпреки липсата на 

съществени социокултурни различия, липсата на доверие, основаваща се на много и 

трудно разрешими противоречия в културно-историческите парадигми на двете държави 

все още остава. 
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Раздел X. Влияние на големи инфраструктурни проекти с регионално и 

национално значение 

 

Върху бъдещото развитие на община Банско влияние ще окажат големи 

инфраструктурни проекти с национално и регионално значение, които ще бъдат 

планирани за реализация и финансово обезпечени в периода до 2027 г. Посочените 

проекти са индикативни, защото са включени в стратегически документи, чиито версии 

са публично достъпни, но не са официално приети: Интегрирана териториална стратегия 

за развитие на Югозападен регион и др. 

С определените големи инфраструктурни проекти с национално и регионално 

значение, включени в Интегрираната териториална стратегия за Югозападен район, се 

надгражда постигнатото в предходния цикъл на планиране и изпълнение. Търси се 

приемственост с политиките в Регионалния план за развитие за периода 2014-2020 г. и 

се подкрепят отново тези цели, приоритети и мерки, специфични за района, показали 

своята ефективност или не получили необходимата реализация. Това се обуславя от 

общата логика на управлението, тъй като осигурява приемственост, предвидимост и 

устойчивост на регионалните политики. 

 

Транспортна инфраструктура 

 

От изключителна важност е реализирането на проекти, свързани с транспортната 

инфраструктура. Преминаването на един от основните коридори на TEN-T мрежата - 

„Ориент/Източно - Средиземноморски“ през територията на Югозападен район го 

ситуира в благоприятна позиция за интегриране както в национален, така и в европейски 

план, предвид добрата изграденост на пътищата от висок клас, провеждащи транзитните 

потоци и осигуряващи интеграцията на пътната и жп мрежа на района и страната с тези 

на съседните страни.  

Инвестициите следва да се концентрират основно върху модернизацията на 

направленията по паневропейската транспортна мрежа на територията на страната, с 

оглед постигане на по-добра интеграция на националната транспортна мрежа в тази на 

ЕС и подобряване на връзките със съседните страни, което да допринесе за 

балансираното регионално развитие. 

За повишаване на пропускателната способност и подобряване на транспортната 

достъпност в планинските райони е необходима и модернизация на пътищата по 

направлението Гоце Делчев - Банско - Симитли, както и по направлението Банско – 

Якоруда - Велинград. Тези два проекта могат да влязат в програмния период 2021-2027 

като през следващите години се подготви тяхната реализация. По този начин Банско, 

Велинград, Батак и Западните Родопи ще станат курорти с международно значение и 

достъпност.183 

 

 

 
183 Източник: Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападен регион 
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В ЮЗР като второстепенна ос се изявява оста „Перник-Кюстендил-Северна 

Македония“. Едно от отклоненията от основната ос „София-Солун“ се развива като 

второстепенна транспортна и урбанизационна ос по течението на река Места. 

Отварянето на ГКПП „Илинден“ дава шансове на това направление, по което основни 

градове са Разлог, Банско, Добринище и Гоце Делчев. 

 

Енергетика 

 

В национален план, развитието на газопроводната мрежа към момента позволява 

газифицирането само на около една трета от общините в страната, като съществуват 

значителни териториални диспропорции. Цели области (Видин, Смолян и Кърджали), 

остават изолирани. Необходимо е да се ускори изграждането на планираните преносни 

газопроводи до Свищов, Панагюрище и Пирдоп, Банско и Разлог. Същевременно е 

налице ниска заинтересованост на битовите потребители. По-малко от 13% от 

домакинствата с осигурен достъп до газоснабдяване са се възползвали от тази 

възможност. Към момента едва 3% от домакинствата в България са газифицирани. 

Набелязаната цел 30% домакинства с възможност за газоснабдяване до 2020 г. изглежда 

нереална. 

Националната газопреносна мрежа също се нуждае от доразвитие, както за 

промишлени, така и за битови нужди. Към този момент на развитие на газопреносната 

мрежа, около две трети от общините нямат условия за получаване на газоснабдяване, 

докато не се изградят довеждащи газопроводи до тях. Планираните до 2027 г. нови 

газопроводни отклонения са до Свищов, Разлог – Банско и Панагюрище – Пирдоп. 

Списъкът е отворен и търпи допълнения при назряване на условия за газоснабдяване. 

Осигуряването на достъп до перспективен и ефективен енергиен източник за 

промишлеността, домакинствата и обществените сгради в общините, които не са 

включени в списъка на определените територии за газоразпределение, е важно условие 

за подобряване на бизнес средата и насърчаване на икономическото развитие и 

конкурентоспособността.184 

Изграждането на газопроводните отклонения Разлог – Банско и Панагюрище – 

Пирдоп ще даде възможност на повече общини от ЮЗР да бъдат газифицирани. 

 

 

  

 
184 Източник: Актуализирана НКПР 
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Раздел XI. SWOT-анализ 

 

Проведеното изследване по тематични направления, по сектори и териториални 

нива позволява да се систематизират основните предимства, недостатъци, възможности 

и заплахи в SWOT анализ, който да послужи за определяне на насоките за развитие, 

паралелно с процеса на професионални и публични консултации. Актуализирането на 

изходната информация, въз основа на която е проведен социално-икономическия анализ 

в този кратък период не е довело до някакви съществени промени в състоянието и в 

тенденциите на развитие на общините, областите и регионите за планиране от ниво 2 в 

Република България. 

Промените в икономиката, в здравеопазването и образованието, в културата, 

спорта и общественото обслужване, в начина на работа, в социалното поведение и 

взаимоотношения, в използването на публичните пространства и сгради, ще се отразят 

през следващата година, когато ще има и по-надеждни данни за различните сектори и за 

последиците от пандемията COVID-19. 

 

SWOT 

Тематично направление: Икономическо развитие 

Положителни страни Идентифицирани проблеми 

- Икономиката на община Банско 

има силно изразен туристически 

профил) и допълващите го под-

сектори от обслужващата туризма 

сфера, в т.ч. креативни (творчески) 

и рекреативни индустрии, вкл. 

хотелиерство и ресторантьорство, 

култура, спорт и развлечения; 

- над 31% от общинската икономика 

е в рамките на дейностите 

хотелиерство и ресторантьорство, 

близо 23% е в спорт, култура и 

развлечения и скромния близо 1% 

е в създаване и разпространение на 

информация и творчески 

продукти, което на практика 

показва огромното значение на 

туризма за общината. 

- На територията на община Банско 

през 2019 г. функционират общо 

1326 предприятия, като техния 

брой се е повишил с над 7% спрямо 

2015 г. 

- Недостатъчно развита 

инфраструктура се явява основна 

пречка за развитието на 

икономиката и привличането на 

чуждестранни инвестиции; 

- Размерът на разходите за 

придобиване на ДМА, реализирани 

от нефинансовите предприятия, 

функциониращи на територията на 

община Банско през 2019 г. е 

намалял с близо 35% спрямо този 

през 2015 г. 

- Стеснен отраслово и 

професионално трудов сектор. 

Затруднена трудова реализация в 

селата.  

- Различията в доходите на 

населението създават условия за 

социални неравенства и социално 

изключване, като поставят в риск 

от бедност големи групи от 

населението в община Банско. 

- Създадената на територията на 

общината голяма хотелска база е 
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- Общия размер на паричния 

еквивалент на произведената 

продукция от икономиката на 

община Банско по данни на НСИ 

през 2019 г. е в размер на 241 239 

000 лв., като същия е нараснал с 

близо 41% спрямо размера му през 

2015 г. 

- По производителност на труда, 

през 2019 г. се наблюдава 

сравнително висока стойност на 

показателя на общинската 

икономика. 

- Инвестиционната активност, 

измерена чрез чуждестранните 

преки инвестиции (ЧПИ), 

реализирани в община Банско, 

през 2019 г. е нараснала с 2,74% 

спрямо тази през 2015 г. 

- Безработицата в община Банско 

отбелязва спад през анализирания 

период. 

използвана предимно през зимния 

сезон. 

- Територията на общината не 

попада в никой от функционалните 

урбанистични ареали (ФУА); 

- Необходимост от подпомагане на 

човешкия и физическия капитал на 

местните предприятия с цел 

стимулиране внедряването от 

същите на цифровите технологии в 

бизнес процесите им, включително 

увеличаване на употребата на 

онлайн маркетинг и търговия 

- Недостиг на квалифицирана 

работна ръка за секторите от 

преработващата промишленост; 

- Икономическата криза в резултат 

на пандемията от COVID-19. 

Потенциал за развитие Опасности 

- Идентифициран съществен 

потенциал за развитие на 

кулинарен, гастрономен туризъм 

на територията на община Банско, 

както и за скъсяване на веригите на 

доставки и оптимизирането им. 

- Неоползотворения ресурс и висок 

потенциал за местно икономическо 

развитие по линия на пчеларството 

и пчелните продукти 

- Необходимост от модернизиране и 

автоматизиране на преобладаваща 

част от местните предприятия с 

оглед подготовката им и прехода 

им към цифровизация на реалната 

икономика 

- Въвеждането на дуалното 

обучение в средното образование в 

община Банско; 

- Нова финансова и икономическа 

криза породена от форсмажорни 

обстоятелства; 

- Намаляване или липса на 

подготвени кадри в отговор на 

новите предизвикателства пред 

икономическите сектори; 
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- Възможност за развитие на 

преработваща промишленост; 

- Земеделие, което въпреки 

относително ниския си дял в 

общинската икономика е важен за 

общината сектор; 

- ИКТ отрасъла, който през 

последните години бележи 

устойчив темп на нарастване в 

общинската икономика, и който, 

най-вече по линия на дигиталното 

номадство има съществен 

потенциал за принос към местното 

икономическо развитие в периода 

2021-2027 г. 

- модернизиране на 

производствените структури в 

местното селско стопанство - 

фермерски стопанства и 

преработватели на 

селскостопанска продукция, както 

и необходимост от внедряване на 

иновативни решения в 

земеделската практика и 

изграждане на подходяща 

инфраструктура; 

Тематично направление: Социално развитие 

Демография 

Положителни страни Идентифицирани проблеми 

- Демографска картина е 

благоприятна като цяло за 

общината, наблюдава се 

нарастване на населението в 

периода 2014 – 2020 г., за разлика 

от неговото намаление на областно 

и национално ниво. 

- Общината е с голям дял на 

градското население – в двата 

града на общината Банско и 

Добринище живее 91,7% от 

населението 

- Населението в над трудоспособна 

възраст в община Банско формира 

- Намаление на дела на населението 

в трудоспособна възраст; 

- Нарастване на дела на населението 

в надтрудоспособна възраст; 

- Общо застаряване на населението 

в община Банско; 

- Отрицателен естествен прираст - 

ниски стойности на раждаемост и 

високи стойности на смъртност; 

- Принос на пандемията от COVID-

19 върху високите нива на 

смъртност в общината; 
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по-голяма възрастова група – 26%, 

в сравнение с областните 

показател – 23%. 

- Положителни са данни за 

равнището на безработицата, която 

намалява от 8,2 % през 2015 г. до 

5,38 % през 2019 г., като 

стойностите на показателя са по-

добри, в сравнение със средните за 

страната през всяка от годините. 

Потенциал за развитие Опасности 

- Задържане на дела на населението 

в подтрудоспособна възраст; 

- Повишаване на възможностите за 

труд, което да насочи 

трудоспособно население към 

общината; 

- Подобряване на образователната 

структура на работната сила и 

продължаващо професионално 

обучение. 

- Повишаване на дела на 

високообразованите млади хора, 

което да компенсира намаляването 

на човешките ресурси и 

производителността на труда; 

- Повишаване на дела на 

населението в селската част 

(малките населени места) на 

общината, чрез подобряване на 

средата и условията на живот 

(повишаване на тяхната 

привлекателност); 

- Увеличаване на механичния 

прираст на населението от съседни 

общини с по-слаби показатели за 

демографско развитие; 

- Финансови стимули за раждане и 

отглеждане на деца; 

- Предлагане на по-благоприятни 

условия за по-ранно навлизане на 

пазара на труда и завръщане на 

трайно напусналите го; 

- Възможности за механично 

изселване към по-добре развития 

СИР на населението (в 

подтрудоспособна и 

трудоспособна възраст) 

- Свиване на населението в 

трудоспособна възраст под 

критичния за общината минимум; 

- Свиване на населението в селската 

част на общината и задълбочаване 

на териториалния дисбаланс. 



258 

 

- Съхраняване на демографския 

потенциал с грижа към младите 

хора, като например: създаване на 

работни места за младежи; 

намаляване дела на рано 

напусналите училище; 

увеличаване броя на младите хора 

с висше образование и др. 

- Използването на разнообразни 

начини, за да се осигури заетост за 

кратък период, вкл. сезонната 

заетост; 

- Наемане на трансгранична работна 

сила в различни сектори; 

Здравеопазване 

Положителни страни Идентифицирани проблеми 

- Доболничната лечебна помощ със 

сегашната си характеристика и 

организация е в състояние да 

задоволява потребностите и в 

перспектива. 

- Наличие на Център за спешна 

медицинска помощ; 

- Общинска администрация - Банско 

оказва не само непрекъсната 

подкрепа на системата на 

здравното обслужване в общината 

-  

- На територията на община Банско 

няма лечебни заведения за 

болнична медицинска помощ 

- В малките населени места е 

затруднен достъпът до медицинска 

грижа. 

- Недостиг на медицински персонал, 

което се отразява неблагоприятно 

на здравето и здравната 

профилактика на населението. 

- Липса на денонощна аптека. 

- Ниска себестойност на клиничните 

пътеки – основен механизъм за 

финансиране на болниците; 

- Необходимост от поддръжка и 

модернизация на сградния фонд; 

- Необходимост от повишаване на 

здравната култура сред някои 

групи в общината; 

- Намаление на общия брой на 

лекарите по дентална медицина. 

Потенциал за развитие Опасности 

- Изграждане на модерен 

медицински център със спешно 

звено за травматологична помощ; 

- Въвеждане на иновативен модел с 

ангажиране на мобилни групи, 

- Липса на финансов ресурс за 

модернизация на здравната 

инфраструктура и материално – 

техническата база; 
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повишаване на капацитета на 

медицински и немедицински 

персонал за предоставяне на 

квалифицирани медицински 

услуги на територията на цялата 

община, достигайки до 

изолираните райони и лица от 

уязвимите групи е предпоставка за 

развитие на ефективна здравна 

мрежа в региона на база на 

трансферирана добра практика.  

- Подобряване на здравния достъп и 

осигуряване на равни възможности 

за използване на здравни услуги в 

малки населени места.  

- Информационно-образователни и 

здравно-консултативни услуги за 

превенция и здравословен живот.  

- Улесняване на достъпа до здравни 

услуги като неразделна част от 

комплексните услуги за социално 

включване, осигуряване на по-

високо качество на живот и 

пригодност за заетост. 

- Реализиране на проект за 

въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в сградата на 

поликлиниката. 

- Разширяване на възможностите за 

включване на децата и младите 

хора във форми за съвременно 

здравно образование, с цел 

изграждане на знания, умения и 

нагласи, необходими през целия 

живот; 

- Изпълнението на проекти, 

самостоятелно или в партньорство 

с неправителствени и други 

организации; 

- Разработване и прилагане на 

политики и програми за 

профилактика на населението; 

- Продължаваща емиграция на 

високо квалифицирани 

специалисти; 

- Повишен и неовладян натиск 

върху здравната система, върху 

болниците и медицинския 

персонал в условия на пандемия. 
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- Подобряване на дейностите в 

областта на детското 

здравеопазване; 

- Подобряване качеството на 

здравно образование и възпитание 

в детските градини и училищата, с 

цел повишаване на здравната 

култура на населението и 

подобряване на здравния му 

статус. 

Образование 

Положителни страни Идентифицирани проблеми 

- Добре е развита мрежата за 

образователни услуги – 3 детски 

градини и  7 училища, от които 3 

професионални. 

- Добре развита структура на 

предучилищно образование; 

- Образователната инфраструктура е 

в добро състояние. В 

професионалните училища са 

реализирани проекти за 

подобряване на материално – 

техническата база. 

- Капацитетът на детската градина е 

оптимизиран и задоволява 

потребността от услугата. 

- За развитието на способностите на 

децата в областта на науката, 

изкуствата, спорта и за 

осигуряване на равен достъп до 

образование община Банско е 

създала много добри условия, но 

по отношение на подкрепата на 

децата с обучителни трудности и 

децата в риск, не е направено 

достатъчно. 

- Сравнително постоянен брой на 

обучаващите се в основни училища 

в Банско за периода 2014-2020г. 

- Висока проактивност на общината 

в поддържането на сградния фонд 

- Известни диспропорции в 

качеството на образованието 

между различните училища; 

- Лошо състояние на 

неизползваемите сградите на 

закритите учебни заведения в 

селата и наличие на проблем при 

управлението, поддръжката и 

охраната им. 

- Недостатъчно добро състояние на 

училищните спортни площадки и 

липса на модерни салони за 

физкултура и спорт в училищата; 

- Обучение на учениците от I-XII 

клас в електронна среда 

(дистанционно) поради 

извънредната епидемична 

обстановка от COVID-19; 

- Намаляване на броя на децата в 

училищна възраст; 

- Затруднен достъп на учащите до 

образование от малки населени 

места. 
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на училищата и план-приемът на 

ученици; 

Потенциал за развитие Опасности 

- Ускоряване на адаптацията на 

образователната система към 

постоянно променящия се пазар на 

труда. 

- Постепенно въвеждане на 

дуалното обучение във всички 

училища от средното 

професионално образование; 

- Педагогическият персонал, 

работещ в системата на 

образованието в община Банско е с 

достатъчно опит и квалификация; 

- Продължаване на процеса на 

оптимизация на училищната 

мрежа в общината в посока 

подобряване на материално-

техническата база и адаптиране на 

системата към променящата се 

среда; 

- Обхващане на по-голям брой деца 

и младежи в образованието; 

- Въвеждане на иновативни 

образователни практики и методи; 

- Увеличаване на броя на STEM 

центровете в училищата в 

общината. 

- Необходимо е да се открие вечерно 

училище за малограмотни и 

неграмотни възрастни към СУ и 

НУ, а в средните професионални 

гимназии да има паралелки за 

придобиване на професия. 

- Завършващи средно образование 

със специалности, неприложими 

на трудовия пазар; 

- Провал на реформата в 

образованието поради ограничени 

ресурси, съпротива срещу 

промяната; 

Социални услуги 

Положителни страни Идентифицирани проблеми 

- Предоставяне на релевантни 

социални услуги: в домашна среда; 

топъл обяд, приемна грижа. 

- Изготвени стратегически, планови 

документи и наредби, които 

обезпечават обхващането на 

- Необходимо е актуализиране на 

действащото законодателство в 

сферата на социалните услуги и 

дейности; 

- Необходимо да се въведе в 

нормативната уредба за хора с 
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уязвимите общности и възрастови 

групи, и ефективното планиране на 

социалните услуги; 

- Община Банско притежава 

организационен и 

административен капацитет да 

развива мрежата от социални 

услуги; 

- Опит в изпълнението на социални 

проекти и в управлението на 

финансови средства от 

европейски, държавни и местни 

фондове; 

- Община Банско полага усилия за 

развиване, изграждане на нова и 

обновяване на материалната база 

за социални услуги с проектни 

средства и/или общинския 

бюджет; 

увреждания и в Механизъм лична 

помощ, понятието за наето лица, 

като „помощник-възпитател на 

дете с увреждане“; 

- Бедността като основен фактор за 

маргинализирането на част от 

гражданите, особено от 

малцинствените групи; 

- Голям брой пълнолетни лица с 

увреждания и самотно живеещи 

стари хора се нуждаят от 

предоставяне на подкрепящи 

услуги в домашна среда; 

- Недостиг на социални жилища за 

настаняване на социално слаби 

семейства 

Потенциал за развитие Опасности 

- Разширяване обхвата на 

социалните услуги за уязвимите 

целеви групи; 

- Изграждане на социални жилища; 

- Възползване от Фонд „Социална 

закрила“; 

- Продължаваща екипна работа 

между институциите на местно 

ниво при решаване на казуси, с цел 

адекватни мерки и превенция на 

рисковете, особено в условия на 

борба с COVID-19; 

- По-добра грижа за деца с 

необходимост, чрез подкрепа от 

служител, нает като: помощник-

възпитател; 

- Осигуряване на повече социални 

услуги с европейско финансиране; 

- Разкриване на нови социални 

услуги; 

- Стимулиране на мрежата от 

доброволчески организации, вкл. и 

такива за социална подкрепа. 

- Продължаващо застаряване на 

населението и нарастване на 

абсолютния и относителен дял на 

населението на възраст над 65 

години; 

- Голяма конкуренция за ресурси и 

недостатъчно финансиране на 

социалните услуги. 

- Обезлюдяваща се периферия с 

преобладаващо възрастно, бедно и 

уязвимо население с големи 

потребности от социални грижи и 

услуги; 
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Спорт 

Положителни страни Идентифицирани проблеми 

- Функциониращи и утвърдени 

спортни клубове. 

- Спортната инфраструктура в 

училищата и детската градина е в 

добро състояние. 

- Висок спортен дух на населението 

в гр. Банско; 

- Устойчиво покачване на 

средствата за финансиране на 

спорта през периода 2014-2019г.; 

- Домакин на престижни 

международни първенства и 

традиционни спортни турнири. 

- Липса на база общинска 

собственост, която да бъде 

предоставяна на лицензираните 

спортни клубове за осъществяване 

на тренировъчна дейност. 

- Откритите спортни площи в селата 

са занемарени и неподдържани.  

- Част от наличната спортна база, 

която е частна собственост, е с 

ограничен свободен достъп. 

- Необходимост от създаване на 

достъпни възможности за 

практикуване на спорт в 

различните части на общината; 

- Нужните инвестиции далеч 

надхвърлят общинския бюджет; 

- Ограничени възможности за 

практикуване на спорт в малките 

населени места. 

Потенциал за развитие Опасности 

- Изграждане на нови спортни 

площадки и съоръжения за масов 

спорт на открито в града и в селата; 

- Оползотворяване наличния 

потенциал от обекти, 

предназначени за спорт и 

атракции. 

- Изграждане на спортно – 

рекреационен център (нови 

спортни съоръжения и/ или 

футболни игрища), вкл. откриване 

на нови работни места могат за 

обслужване и поддръжка на базата 

и  обслужващ персонал, 

медицински специалисти, 

треньори. 

- Осигуряване на възможности за 

по-пълноценни занимания във 

всички училища от общината; 

- Използване на различни 

извънбюджетни инструменти като 

- Нуждите от спортна 

инфраструктура в общината да не 

могат да бъдат покрити в обозримо 

бъдеще, поради много сериозната 

нужда от финансиране; 

- Промяна на правителствената 

политика и на приоритетите и 

оттегляне на подкрепата за спорта 

и спортната политика; 
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финансиране с Европейски 

средства и публично частни 

партньорства. 

Култура и културни институции 

Положителни страни Идентифицирани проблеми 

- Добри традиции на партньорство 

между институциите; 

- Във всички населени места 

функционират читалища с 

библиотеки, развива се 

любителското творчество като 

силно е застъпен фолклорът и 

традициите.  

- Функционират религиозни обекти 

във всички населени места. 

- Традиционно утвърдени големи 

културни събития като част от 

туристическата атракция, част от 

които се организират от частни 

културни оператори 

- идентифицирана необходимостта 

от допълнителна инфраструктура с 

културно предназначение за 

обезпечаване на туристическия 

поток. 

- Временно затваряне на част от 

обектите на културата поради 

COVID-19 пандемията; 

- Лимитирани бюджети за 

поддръжка на културната 

инфраструктура. 

Потенциал за развитие Опасности 

- Оптималното управление на 

ресурсите на община Банско; 

- Устойчивост в културното 

развитие като приоритет на 

местната политика; 

- Повишаване на атрактивността, 

капацитета и възможностите на 

културно-историческите обекти за 

продукти с добавена стойност; 

- Обновяване и широко 

популяризиране на културния 

календар на община Банско, 

включително и на 

специализираните изложения и 

борси; 

- Обучения и възможности за 

развитие на квалификацията на 

работещите в културните 

институти; 

- Развитие на алтернативни 

пространства за представяне на 

културен продукт от 

- Недостатъчна финансова подкрепа 

за културни дейности, институции 

и КИН; 

- Промяна на отношението към 

традиционните културни дейности 

и институции и отлив на публика; 
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индивидуални артисти и 

организации. 

Тематично направление: Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на 

територията 

Транспортни направления и свързаност 

Положителни страни Идентифицирани проблеми 

- Добро обезпечаване с транспортна 

инфраструктура с надобщинско 

значение. 

- Всички населени места на 

територията на общината са 

достъпни от общинския център 

град Банско. 

- Връзките между общинския 

център с населените места са в 

добро състояние, както и между 

общинския център с областния 

център; 

- Сравнително добра обезпеченост с 

автобусен транспорт, който се 

използва предимно за трудови 

пътувания; 

- Железопътният транспорт се 

осъществява чрез теснолинейната 

линия Септември – Велинград – 

Банско – Добринище, която е с 

обща дължина 125 км и е 

единствената действаща 

теснолинейна ж.п. линия в 

страната. 

- Обществения транспорт в 

общината покрива всички 

населени места; 

- Общинската пътна и улична мрежа 

имат нужда от инвестиции за 

подобряване на качеството им. 

- Изчерпан капацитет на част от 

уличната мрежа в Банско 

- Липса на достатъчно паркинги и 

паркоместа; 

- Наситен трафик в централната част 

на града, особено през активния 

ски сезон - късно-есенния, зимния 

и ранно-пролетния сезон 

- Липса на цялостна вело-мрежа; 

- В малките населени места има 

улици с неположен асфалт. 

Потенциал за развитие Опасности 

- Въвеждане на актуализиран 

Генерален план за организация на 

движението (ГПОД) на 

територията на община Банско. 

- Подобряване състоянието на 

уличната мрежа и на общинските 

пътища; 

- Поддържане на пешеходни пътеки, 

маркировки, пътни знаци, 

- Влошаване състоянието на 

изградената инфраструктура, 

поради отлагани ремонти; 

- Влошаване качеството на 

предоставяните транспортни 

услуги; 

- Невъзможност за облекчаване на 

всички проблеми в транспортната 
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обезопасяване на участъци с цел 

предотвратяване на ПТП; 

- Подобряване качеството на 

организация на движение в град 

Банско с цел увеличаване на 

пропускателната способност на 

улиците от първостепенната мрежа 

и осигуряване на места за 

паркиране. 

система на града в следващия 

програмен период 2021-2027г. 

Състояние на водоснабдителната и канализационната мрежи и системи 

Положителни страни Идентифицирани проблеми 

- ВиК секторът в община Банско е с 

добре развити параметри – всички 

населени места са централно 

водоснабдени и са с изградена 

канализация. 

- Реализирани проекти за 

водопроводна и канализационна 

мрежа; 

- Изградена и въведена в 

експлоатация пречиствателна 

станция за гр. Банско; 

- Достатъчно количество вода, 

добивано от водоизточниците в 

общината – не се налагат режими 

на водоснабдяване. 

− Канализационната мрежа в селата е 

развита частично и няма изградени 

пречиствателни съоръжения, 

разчита се на индивидуални 

решения като септични ями и 

директно заустване във 

водоприемници. 

− Липса на пречиствателна 

станция/станции за малките 

населени места; 

− Чести аварии по ВиК мрежата; 

− Нужда от модернизация и 

реконструкция на съществуващата 

ВиК система; 

− Остарели, амортизирани и разбити 

хидромелиоративни системи и 

съоръжения; 

Потенциал за развитие Опасности 

- Осигуряване на допълнително 

водоснабдяване на населените 

места и доизграждане на 

канализационната мрежа. 

- Възстановяване на напоителните 

системи и изграждане на нови, с 

оглед създаване на по-ефективно и 

продуктивно земеделие. 

- Продължаващи профилактики 

каналопочистващи машини на 

дренажи, събирателни и 

ревизионни шахти, водопроводи с 

цел възстановяване и увеличаване 

- Продължаващ недостиг на 

финансови средства за 

подновяване на амортизираната 

водопроводна мрежа и опасност от 

нарастване на загубите; 

- Влошаване качествата на 

питейната вода поради порочни 

земеделски практики, при обилни 

валежи и слаб контрол в СОЗ; 

- Влошаване качествата на околната 

среда поради забавяне процеса на 

улавяне на отпадните води 
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на проводимостта, и подобряване 

качеството на суровата вода; 

- Засилен контрол по спазване на 

ограниченията и забраните в СОЗ; 

Енергийна инфраструктура 

Положителни страни Идентифицирани проблеми 

- Добре изградена енергийна 

система; 

- На територията на общината има 

централизирано топлоснабдяване 

само в град Банско. 

Топлоцентралата работи с биомаса 

(дървесен чипс) и от 2020г. е 

собственост на общинското 

предприятие „Топлоснабдяване 

Банско“ ЕООД. 

- Част от общинския сграден фонд е 

рехабилитиран и са изпълнени 

мерки за енергийна ефективност и 

спестявания; 

- Увеличение на потребителите на 

„Топлоснабдяване Банско“ ЕООД. 

- Наличие на газопреносна система; 

- Устойчиви темпове в посока 

оптимизиране на енергийните 

разходи. 

- Липса на единна позиция в 

сдруженията на собствениците за 

предприемане на общи действия за 

обновяване на сградния фонд; 

- Ролята на общините все още не е 

ясно изразена относно мотивация 

за енергийна ефективност в 

частния сектор; 

- Належаща подмяна на системата за 

улично осветление в общината и 

въвеждане на мерки за 

„интелигентно осветление“. 

Потенциал за развитие Опасности 

- Съществуващ потенциал за 

използване на възобновяеми 

енергийни източници; 

- Реализиране на проект за 

енергоспестяващо уличното и 

парково осветление;  

- Поетапно изпълнение на Програма 

на Община Банско за насърчаване 

използването на енергия от 

възобновяеми източници и 

биогорива; 

- Реализиране на проекти за 

използване на геотермалните води 

- Внедряването на енергийно-

ефективни технологии във всички 

- Международни финансови и 

икономически кризи, засягащи 

сигурността на доставките и 

водещи до увеличаване на цените 

на енергийните ресурси; 

- Възможни промени в 

националната политика, която 

може да засегне определени 

сектори като комбинираното 

производство на енергия, преноса 

и разпределението на газ, 

използването на устойчива горска 

биомаса и други; 

- Климатични промени, природни 

бедствия и катастрофи и други; 
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сгради публична и частна 

общинска собственост. 

- Съществуващи финансови 

механизми и програми за 

подпомагане на мерки за 

енергийна ефективност; 

- Възможности за привличане на 

частни капитали чрез публично-

частни партньорства за 

финансиране на енергийни 

централи и мрежи; 

- Модернизация на мрежата за 

постигане на висок европейски 

стандарт. 

- Липса на желание за промяна при 

крайните потребители и 

преминаване към по-широко 

използване на ВЕИ. 

Телекомуникационна мрежа и съобщителни услуги 

Положителни страни Идентифицирани проблеми 

- Съобщителната инфраструктура в 

общината е развита и е осигурено 

сравнително добро качество на 

връзките. 

- 100% е покритието на мобилните 

оператори в административния 

център.  

- Всички съоръжения и системи в 

ски зона Банско са свързани в 

планинската мрежа и интегрирани 

за съвместна работа. 

- Автоматизиран е достъпът до 

лифтовете и паркинга.  

- Системите за сняг и 

високопланинските панорамни 

камери с метеорологична система 

се управляват и настройват 

отдалечено, като ИТ центърът се 

намира на долната част от 

лифтовите станции. 

- Всички населени места в общината 

са телефонизирани, с директен 

достъп до националната мрежа и 

100% завършена цифровизация; 

- Свиване на услугите предлагани от 

пощенските станции поради 

наличието на по-ефективни такива, 

предлагани от многобройни 

представители на частния сектор. 

Потенциал за развитие Опасности 
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- Използване на програми за 

развитие на 

телекомуникационната мрежа; 

- Възможности за последващо 

развитие, чрез програми 

(Стратегически план за развитие на 

земеделието и международни 

програми). 

- Опасност от пропускане на 

възможностите за финансиране на 

развитието на 

телекомуникационната мрежа на 

общината, чрез програми. 

Тематично направление: Екологично състояние и рискове 

Околна среда, изменение на климата и риск от бедствия 

Положителни страни Идентифицирани проблеми 

- Територията на община Банско 

принадлежи към категорията 

„екологично съхранен район“. 

Качеството на въздуха е много 

добро. 

- Богат и красив релеф на Банско с 

уникална флора и фауна.  

- Национален Парк „Пирин“ с много 

редки, единствени в България или 

на Балканите 

- Поради много добрите показатели 

(химия и микробиология) на 

водата, добити изцяло от подземни 

водоизточници, не е необходимо 

проектиране и изграждане на 

ПСПВ, а само обеззаразяване на 

водата. 

- Услугата по събиране и 

сметоизвозване се осъществява на 

територията на всички населени 

места в общината; 

- Зони от канализацията с чести 

аварии; 

- Засиленото човешко присъствие в 

защитените територии 

(безпокойство на птици и 

бозайници) и навлизане на чужди и 

инвазивни видове; 

Потенциал за развитие Опасности 

- Доизграждане на 

канализационната система. 

- Доизграждане и развитие на 

зелената система в населените 

места чрез нови зелени насаждения 

край улиците с цел намаляване 

праха и влажността на въздуха. 

- Изграждане на инфраструктура за 

развитие на туризма. 

- Глобално изменение на климата – 

наводнения и рисковете, свързани 

с природни бедствия; 

- Липса на ефективен диалог между 

администрацията и местните 

общност при изграждане на депа и 

съоръжения за оползотворяване на 

отпадъци; 

- Забавяне на процесите на 

планиране и изпълнение на 



270 

 

- Използване на финансовите 

инструменти на ЕС, за решаване на 

проблемите, свързани с опазването 

на околната среда; 

- По-висока енергийна ефективност 

и използване на възобновяеми 

енергийни източници; 

- Ангажиране на бизнеса в усилията 

за опазване на околната среда; 

- Въвеждане на иновативни 

технологични решения, по-

специално в енергийния сектор; 

- Въвеждане на ефективни, 

съвременни техники, прилагани по 

отношение на околната среда; 

- Използване на териториите със 

запазена „чиста“ околна среда за 

развитие на рекреативна дейност и 

биоземеделие. 

проекти поради различни 

административни процедури; 

- Продължаващ недостиг на 

финансов ресурс за бързо и 

цялостно справяне с екологичните 

проблеми. 

Управление на отпадъците и шум 

Положителни страни Идентифицирани проблеми 

- Изграденото „Регионално депо за 

битови отпадъци“ в гр. Разлог, 

обслужва общините Банско, 

Белица, Разлог и Якоруда. 

- Изпълнен  е първи етап от мащабен 

инвестиционен проект на 

регионалното депо за неопасни 

отпадъци. В експлоатация е 

Инсталация за компостиране на 

зелени отпадъци и инсталация за 

сепариране. 

- Високо ниво на депонирани 

отпадъци; 

- Липса на достатъчно възможности 

за разделно събиране на отпадъци 

и рециклиране; 

- Висока интензивност на пътния 

трафик; 

- Постоянно нарастване на броя на 

МПС. 

Потенциал за развитие Опасности 

- Разширяване на системата за 

разделно събиране на отпадъците. 

- Масово внедряване на съвременни 

решения за оползотворяване на 

отпадъците; 

- Депонирането на битови отпадъци 

остава все още най-използваният 

метод за третиране на битови 

отпадъци; 

- Евентуална съпротива от местното 

население по отношение 

изграждането и функционирането 

на компоненти от системи за 

управление на отпадъци. 
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Тематично направление: Административен капацитет за управление на проекти и 

стратегически документи (ПИРО) 

Положителни страни Идентифицирани проблеми 

- Добро комплексно 

административно обслужване и 

възможност за предоставяне на 

електронни услуги за гражданите и 

бизнеса. 

- Добре изградена административна 

структура и има нужния човешки 

ресурс и капацитет за изпълнение 

на проекти.  

- Добра организация за планиране и 

реализиране на проекти, вътрешен 

мониторинг и контрол, привличане 

на средства от фондовете на ЕС и 

други програми. 

- Общинската администрация има 

опит за реализиране на проекти в 

партньорство, което допринася 

както за постигане на обществен 

консенсус, така и за по-голяма 

ефективност при реализиране на 

проектните дейности и 

устойчивост на постигнатите 

резултати. 

- Липса на източници за 

финансиране на проекти в 

населените места извън общинския 

център. 

Потенциал за развитие Опасности 

- Разширяване обхвата на 

електронните услуги;  

- Текущо повишаване капацитета на 

администрацията; 

- Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в административните 

сгради на общината и селата– 

ремонт и рехабилитация, вкл. 

мерки за енергийна ефективност – 

подмяна на горивната база/ 

източници на енергия за отопление 

и осветление. 

- Целенасочена подкрепа чрез 

подходящи средства за 

реализиране на проекти извън 

общинския център; 

- Влошаване състоянието на 

останалите населени места в 

община Банско в резултат на 

липсата на ясно регламентирана 

национална политика и възможни 

финансови източници за 

реализиране на проекти за тяхната 

устойчивост и растеж. 
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- Реализиране на съвместни/ 

интегрирани проекти със значение 

за няколко общини за повишаване 

на капацитета и на синергичния 

ефект; 

- Използване на инструментите за 

интегрирани териториални 

инвестиции, водещи до по-висока 

добавена стойност, икономия на 

ресурси и синергия. 

Тематично направление: Туризъм и културно-историческо наследство 

Положителни страни Идентифицирани проблеми 

- Отличителни характеристики на 

града и общината – истинска 

съкровищница на национални 

ценности, притежавайки 

множество забележителни 

паметници на културата с 

оригинална архитектура и висока 

художествена и историческа 

стойност. 

- Богато, разнообразно и 

широкообхватно културно-

историческо наследство с обекти 

от световно, национално и 

регионално значение 

- Наличие на утвърдени 

самостоятелни и съвместни 

културно-развлекателни събития и 

форуми през цялата година. 

- Разнообразни и пространствено 

наситени туристически ресурси с 

възможности за комбиниране; 

- Стабилен контекст в 

икономически, политически и 

финансови измерения; 

- Богат културен календар със 

събития с международно значение; 

- Наличие на изградени културни и 

туристически маршрути; 

- Голямо разнообразие за места за 

настаняване; 

- Силно изразена сезонност на 

туризма; 

- Недобро състояние на някои 

културни паметници; 

- Промяна в профила на туристите - 

предимно индивидуални и 

семейни туристи, които посещават 

района – предимно за 

кратковременен престой; 

- Недостатъчна осигуреност на 

транспортната достъпност до 

отделни културно – исторически 

паметници; 

- Недостатъчна социализация и 

липса на  дребномащабна 

инфраструктура.  
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- Наличие на туристически 

информационен център; 

Потенциал за развитие Опасности 

- Устойчиво развитие на културно-

историческите обекти на община 

Банско на европейско и световно 

ниво и надграждане на интегриран 

и диверсифициран туристически 

продукт на базата на ефективно 

използване и управление на 

културно- историческия 

потенциал. 

- Разгръщане на проучвателна 

дейност, вкл. с въвличането на 

местната общност в дейностите по 

опазване, идентифициране, 

проучване и документиране. 

- Нов подход в презентирането на 

обектите, повече интерактивни 

продукти, инвестиции и маркетинг 

за привличането на местни 

посетители и гости на града към 

него; 

- Развитието на модерни атракции в 

градската част и местата за отдих 

могат да допринесат за 

повишаване на времето за престой 

на гостите на града и съответно 

дела на добавената стойност, която 

остава в местната икономика; 

- Предлагане на цялостни 

интегрирани туристически 

продукти свързани с отличимите 

характеристики на общината като 

цяло; 

- Повишаване ролята на 

устройствените планове като 

инструменти за управление на 

опазването и използването на 

културното наследство; 

- Реализиране на ефективни 

партньорства за интегрирани 

проекти. 

- Промени в поведението, нагласите 

и мотивацията на туристите – 

нетърпимост към остаряло 

предлагане, липса на иновации, 

информационни дефицити; 

- Миграция на младите, 

обезлюдяване в пространствата с 

предлагане на алтернативен 

туризъм; 

- Прекалено голямо изоставане в 

нивото на доходите и стандарта на 

живот на местното население; 

- Закриване на значителна част от 

фирмите в сектора на туризма, най-

силно засегнати от пандемията 

COVID-19. 
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Тематично направление: Пространствено развитие – селищна мрежа и жилищен 

сектор 

Положителни страни Идентифицирани проблеми 

- Количество и качеството на 

жилищния фонд задоволява в 

значителна степен сегашните 

потребности на населението. 

- Има интерес от реализиране на 

проекти за енергийна ефективност 

от страна сдруженията на 

собствениците за многофамилни 

жилищни сгради. Ясно изразена е 

необходимостта от жилищен фонд 

за осъществяване на социални 

функции. 

- Сравнително добра 

инфраструктурна съоръженост на 

жилищните квартали; 

- Ниска наемна цена на общинските 

жилищни имоти – социална 

функция; 

- Остарял и амортизиран жилищен 

фонд в общината. Това се отнася, 

както за селата, така и за градовете; 

- Малък процент на 

многофамилните жилищни сгради, 

които са санирани; 

- Новото строителство се 

концентрира в зони с вече 

изградена инфраструктура, което 

може да доведе до презастрояване 

и компрометиране на средата; 

- Малък брой на социални жилища; 

- Значителна разлика между 

наемните цени на свободния пазар 

и тези на общинските жилища, 

както и продължаващи наемни 

правоотношения и с лица, които 

вече не отговарят на условията за 

настаняване. 

- Глобалната пандемия в първата 

половина на 2020 г. предизвика и 

глобална икономическа криза с все 

още неясни параметри. Отчитайки 

присъщата инерционност на 

строителния сектор и в частност 

жилищния, може да се очаква 

осезателно свиване в 

строителството на нови жилища и 

в жилищните пазари като цяло в 

периода 2022-2025 г. 

Потенциал за развитие Опасности 

- Възможности за обновяване и 

облагородяване на жилищните 

зони в населените места; 

- Възможности за изграждане и 

поддържане на зелените системи в 

жилищните зони в т.ч. изграждане 

на детски и спортни площадки на 

открито; 

- Засилване на моноцентричния 

характер на селищна мрежа; 

- Засилване на контраста между 

център и периферия; 

- Поддържане на общинския 

жилищен фонд изцяло със средства 

от бюджета на общината. 
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- Увеличаване на общинския 

жилищен фонд, чрез практика за 

придобиване на нови жилища с 

предоставяне на общински терени 

за строителство; 

- Балансиране на мрежата от 

населени места в общината; 

- Подобряване на връзките на 

общинския център със селата за 

поддържане на жизнеността им 

чрез обмен на услуги; 

- Ограничаване на екстензивното 

развитие на градовете върху 

земеделски земи и по-ефективно 

използване на усвоени 

урбанизирани пространства в 

регулационни граници. 
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Раздел XII. Взаимовръзки на анализа с резултатите от проведения 

хоризонтален социално-икономически анализ на районите на 

национално ниво 

 

Анализът на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и 

потенциалите за развитие на община Банско отразява резултатите от проведения 

хоризонтален социално-икономически анализ на районите в Република България, 

изготвен от „Национален център за териториално развитие“ ЕАД, който съдържа 

детайлен социално-икономически и демографски анализ с цел да послужи при 

разработването на Оперативна програма за регионално развитие и други програми 

финансирани със средства от ЕСИФ, Националната стратегия за регионално развитие на 

Република България, регионалните планове за развитие на районите от ниво 2, 

Националната концепция за пространствено развитие и регионалните схеми за 

пространствено развитие на район от ниво 2 за периода след 2020 г. 

Първа част обхваща териториалния анализ на развитието по тематични 

направления и ключови характеристики по три основни теми: за урбанистичното 

развитие, териториалните аспекти на секторните политики, административния капацитет 

за провеждането им и за изпълнение на проекти. 

Втора част акцентира върху сравнителния анализ на социалното, 

икономическото, демографското и екологично състояние и развитие и 

инфраструктурното осигуряване на районите, областите и общините. Във всяко 

тематично направление са проследените промени, настъпили в резултат на прилаганите 

европейски и национални политики и програми и са систематизирани изводи за 

въздействието на външни и вътрешни фактори, за установените трайни тенденции и 

възможности за преодоляване на проблемите. 

Трета част обобщава синтезираните изводи от първите две и ги надгражда с 

интегриран национален профил. 

Съдържанието на втората и третата част, както и резюмето на анализа, са с обхват 

идентичен на ПИРО, съобразно изискванията на ЗРР и Методическите указания. 

Съдържанието е първата взаимовръзка между ПИРО и Анализа на районите. 

Разработеният анализ следва логиката на основните тематични направления, като 

за постигане на по-голяма прегледност мястото на община Банско е разглеждана на 

областно към съответното тематично направление. 

Акцент  документа се поставя върху ролята на туризма за развитие на община 

Банско. Планинският (ски, пешеходен, рекреативен) туризъм се развива в климатични 

планински курорти (5 с национално и 40 с местно значение), както и в над 100 селища 

без официален курортен статут. Планинските курорти извън урбанизираните райони са 

концентрирани в Родопите, Рила и Пирин. По количествени и качествени параметри, 

зимните спортове заемат ключова позиция в българския туризъм. Ски ваканциите 

привличат значителен брой организирани чуждестранни туристи и генерират основна 

част от приходите от планински туризъм в страната. Към това се добавят и големи 

инвестиции, насочени към изграждането на висококатегорийна настанителна база и 

туристическа инфраструктура. Основните ски центрове с национално и международно 
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значение са Банско, Боровец и Пампорово. Освен тях, функционират още 40 по-малки 

ски курорта, като по-евтина алтернатива за зимни спортове с предимно национална 

ориентация. През летния сезон планините предлагат разнообразни възможности за 

туризъм и отдих. Силните страни на планинския туризъм се изразяват във висока 

атрактивност на планинските ландшафти, изградена суперструктура в основните 

курорти, достъпна цена на туристическите пакети, добър имидж на курортите Банско, 

Боровец и Пампорово. Отрицателните аспекти се свързват с недостатъчната дължина и 

капацитет на ски пистите, дисхармонията между естествената природна среда и 

антропогенно усвоените пространства, острото несъответствие между капацитета на 

местата за настаняване и капацитета на пистите и въжените линии в ски комплексите.185 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
185 Източник: АНКПР 
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ЧАСТ II. ЦЕЛИ И 

ПРИОРИТЕТИ ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 

БАНСКО ЗА ПЕРИОДА 

2021-2027г. 
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В тази част на документа е определена стратегията за реализация на ПИРО, която 

обхваща и проследява взаимовръзката между формулираните визия, определените 

стратегически цели на развитието и свързаните с тях приоритети за действие, които ще 

бъдат реализирани посредством изпълнението на програмата за реализация (пакет от 

мерки и дейности, включващ подготовката, финансирането и изпълнението на конкретни 

проекти). 

Определянето на стратегически приоритети за развитие на Община Банско са 

съобразени с целите на политиката на ЕС за сближаване и регионално развитие след 

2020г., Националната програма за развитие „България 2030, Актуализираната 

национална концепция за пространствено развитие и са в съответствие със 

стратегическите приоритети, залегнали в Интегрираната териториална стратегия за 

развитие Югозападен район за периода 2021–2027г. 

 

Визия 

 

Визията за развитието на община Банско за периода 2021 - 2027г. концентрира 

специфичния потенциал на общината и насоките за бъдещото ѝ развитие. Тя отразява 

перспективите пред регионалното и пространственото развитие на територията на 

общината на основата на икономическите и социалните фактори. 

 

Визия за развитие 

 

Община Банско:  

⮫ по-привлекателна/притегателна чрез оползотворяване потенциала на местните 

ресурси и културно многообразие за ускоряване развитието на креативните и 

рекреативни индустрии;  

⮫ по-социална чрез осигуряване на съвременни, адекватни здравни, социални и 

образователни услуги и достъп до спорт за повишаване качеството на живот; 

⮫ по-свързана чрез подобряване на общинската инфраструктура и физическата 

среда за оптимизиране пространствената  свързаност и достъпност; 

⮫ по-устойчива/зелена чрез опазване на биологичното разнообразие и 

екосистемите, подобряване качеството на атмосферния въздух и водите, правилно 

управление на отпадъците, превенция и адаптация към климатичните промени и 

развитие на екологично чисти производства, биоземеделие, скъсяване веригите на 

доставки, кръгова и нисковъглеродна икономика за опазване на околната среда 

за бъдещите поколения. 

 

Цели и приоритети 

 

Стратегическата част на ПИРО е фокусирана и конкретна и ясно показва избраната 

посока на развитие на общината и сферите, към които приоритетно да бъдат насочени 

усилията и основната част от инвестициите. Именно поради тази причина са набелязани 
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ограничен брой ключови приоритети, които отразяват избрания фокус и специфика за 

развитие. Целта е да се постигне концентрация и осезаем ефект на база на конкретните 

потенциали и местни специфики, а не да се формулират твърде общи и универсални цели 

и приоритети. 

Целите и приоритетите на ПИРО са определени в съответствие с целите и 

приоритетите на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие 

на по-високите нива, като се обвързват с постигането на резултати за територията на 

общината. Стратегическите цели отразяват местните потенциали за развитие и се 

съсредоточават върху решаването на конкретните проблеми на общината. 

 

Стратегически цели: 

СЦ 1. Трансформация на Община Банско в по-притегателна и по-устойчива 

територия. 

СЦ 2. Трансформация на Община Банско в по-социална и по-свързана територия. 

 

 

СЦ 1. Трансформация на Община Банско в по-притегателна и по-устойчива 

територия. 

СЦ 1. таргетира трансформацията на общината в по-притегателна и по-устойчива, 

съответно в посока ускоряване развитието на креативните и рекреативни индустрии 

чрез оползотворяване потенциала на местните ресурси и културно многообразие и 

опазване на околната среда за бъдещите поколения чрез опазване на биологичното 

разнообразие и екосистемите, подобряване качеството на атмосферния въздух, 

превенция и адаптация към климатичните промени, както и развитие на екологично 

чисти производства, биоземеделие, скъсяване веригите на доставки, кръгова и 

нисковъглеродна икономика. 

 

СЦ 2. Трансформация на Община Банско в по-социална и по-свързана територия. 

СЦ 2. таргетира трансформацията на общината в по-социална и по-свързана, съответно 

в посока повишаване качеството на живот чрез осигуряване на съвременни, качествени 

здравни, социални и образователни услуги и достъп до спорт, и оптимизиране 

пространствената  свързаност и достъпност чрез подобряване на общинската пътна 

мрежа и физическата среда. 

 

Определените приоритети произтичат от изводите на аналитичната част на 

документа, като се фокусират върху конкурентните предимства на общината. Всеки от 

приоритетите е свързан със съответна стратегическа цел и води до постигането на 

визията на община Банско. 
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Фигура 2.1. Обвързаност между визия, цели и приоритети 

 
 

За постигане на стратегическите цели ще допринесе изпълнението на 

приоритетите, като всяка цел е обвързана с конкретен приоритет и съответните мерки и 

проекти към него. 

 

Важна предпоставка за постигане на приоритетите и изпълнението на 

мерките е прилагането на интегриран подход към териториалното измерение на 

политиката за развитие, подкрепен от активен диалог и сътрудничество между 

институции, работещи на различни нива на управление, създаване на партньорства 

между местните власти, частния сектор и държавата, активно и целенасочено 

използване на средствата по европейските програми. 

 

  

  
Визия на 
Община 
Банско 

 

СЦ 1. 
Трансформац

ия на 
Община 

Банско в по-
притегателн

а и по-
устойчива 
територия. 

 

Приоритет 1. Ускоряване развитието на креативните и рекреативни 
индустрии за трансформация на Община Банско в по-притегателна чрез 

оползотворяване потенциала на местните ресурси и културно 
многообразие, и диверсифициране на местния туристически продукт (с 

фокус - туризъм). 

 

Приоритет 2. Опазване на околната среда за бъдещите поколения и 
трансформация на Община Банско в по-устойчива чрез опазване на 

биологичното разнообразие и екосистемите, подобряване качеството на 
атмосферния въздух и водите, правилно управление на отпадъците, 
превенция и адаптация към климатичните промени и развитие на 

екологично чисти производства, биоземеделие, скъсяване веригите на 
доставки, кръгова и нисковъглеродна икономика (с фокус – околна среда). 

 

СЦ 2. 
Трансформац

ия на 
Община 

Банско в по-
социална и 
по-свързана 
територия. 

 
Приоритет 3. Повишаване качеството на живот за трансформация на 

Община Банско в по-социална чрез осигуряване на съвременни, адекватни 
здравни, социални и образователни услуги и достъп до спорт (с фокус – 

човекът). 

 
Приоритет 4. Оптимизиране на пространствената  свързаност и достъпност  

за трансформация на Община Банско в по-свързана чрез подобряване на 
общинската пътна мрежа и физическата среда (с фокус – инфраструктура). 
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ЧАСТ ІІІ. 

КОМУНИКАЦИОННА 

СТРАТЕГИЯ, 

ПАРТНЬОРИ И 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

СТРАНИ И ФОРМИ НА 

УЧАСТИЕ В 

ПОДГОТОВКАТА И 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПИРО  
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3.1. Преглед на средата в контекста на гражданското участие в 

процесите на разработване, изпълнение и наблюдение на регионалните 

политики 

 

Нормативни предпоставки 

 

Нормативни предпоставки за осигуряване на гражданско участие в процеса на 

формулиране, разработване, прилагане, наблюдение и контрол на регионални политики 

са регламентирани в следните документи: Закона за регионалното развитие, Правилника 

за неговото прилагане и Методически указания за разработване и прилагане на Планове 

за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027г. на Министерство на 

регионалното развитие и благоустройство (март 2020г.). 

Основен принцип за провеждане на държавната политика за регионално развитие 

е принципът за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при 

осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и 

оценката.186 

Описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и 

осигуряване на информация и публичност се съдържат в Методически указания за 

разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за 

периода 2021-2027 г., издадени на основание на чл.17, т.9 от Закона за регионално 

развитие (ЗРР), изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 март 2020г. и имат за цел определяне на 

унифицирани процедури за възлагане, изработване, оценка, одобряване и прилагане на 

плановете за интегрирано развитие на общината. За постигане на качествен и пълноценен 

процес на стратегическо планиране и устойчиво интегрирано регионално и местно 

развитие изключително важно е гражданското общество да бъде привлечено за участие 

на всички нива и етапи – и в отделните етапи на планирането, и в етапите на изпълнение, 

наблюдение и оценка на резултатите. 

 

Същност на комуникационната стратегия 

 

Същността на Комуникационната стратегия е да стимулира съпричастността и 

участието на населението на община Банско, структурите на гражданското общество, 

бизнеса, развиващи дейност на нейната територия, както и на партньорите и 

заинтересованите страни за участие в подготовката и изпълнението на ПИРО. Времевият 

обхват е регламентиран от периода на действие на плана за интегрирано развитие, 

времето за неговата подготовка и последващо отчитане на изпълнението му. 

 

Цели   

 

Обща цел: Да гарантира прилагането на принципа на партньорство и да осигури 

прозрачност на процеса по изготвяне и реализация на Плана за интегрирано развитие на 

 
186 Източник: Закон за регионалното развитие, чл.2 ал.3 т.6, изм. и доп. ДВ №21/13.03.2020 
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Община Банско чрез одобрение, изпълнение и проследяване на набор от подходящи 

мерки и действия. 

 

Специфични цели: 

− Популяризиране на подхода за интегрирано териториално развитие и ролята на 

ПИРО за развитието на общината; 

− Повишаване участието и ангажираността на различни групи заинтересовани 

страни към процесите на планиране на общинското развитие. 

− Осигуряване на партньорство и сътрудничество между администрация и 

заинтересованите страни при изпълнение на плана; 

 

Принципи 

 

Принципи за прилагане на регионалната политика 

Държавната политика за регионално развитие се основава на следните 

принципи:187 

− Стратегически подход на планиране; 

− Програмиране и концентрация на ресурсите; 

− Допълване на финансирането от национални публични източници при съвместно 

финансиране с ресурси от фондове на Европейския съюз, частни източници и от 

международни финансови институции; 

− Междуведомствена координация на дейността на компетентните органи в 

процеса на планирането, програмирането, ресурсното осигуряване, реализацията, 

наблюдението и оценката; 

− Съгласуваност с другите секторни и хоризонтални политики, инструменти и 

действия на международно, национално, регионално и местно равнище; 

− Партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на 

планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката. 

 

Принципи за участие на гражданите 

Гражданското участие следва да се насърчава и подпомага чрез следните 

принципи, които се прилагат към всички участници, въвлечени в гражданското участие 

в процеса на вземане на политически решения: 188 

− взаимно уважение между всички участници като основа за честно взаимодействие 

и взаимно доверие; 

− зачитане на независимостта на НПО, независимо от това дали техните мнения 

съответстват с тези на публичните органи или не; 

− зачитане на позицията на публичните органи, които носят отговорността и 

отчетността при вземането на решения; 

 
187 Източник: Закон за регионалното развитие, чл.2 ал.3 т.6, изм. и доп. ДВ №21/13.03.2020 
188 Източник:  Насоки за гражданско участие в процеса на вземане на политически решения, Съвет на 

Европа, приети от Комитета на министрите на 27 септември 2017 г. на 1295-то заседание на заместник-

министрите) 
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− откритост, прозрачност и отчетност; 

− отзивчивост, като всички участници предоставят съответна обратна връзка. 

− недискриминация и приобщаване, така че всички гласове, включително тези на 

по-малко привилегированите и най-уязвимите, да могат да бъдат изслушани и 

взети под внимание; 

− равенството между половете и равнопоставено участие на всички групи, 

включително тези с особени интереси и нужди, като младите хора, възрастните 

хора, хората с увреждания или малцинствата; 

− достъпност чрез използване на ясен език и подходящи средства за участие, 

офлайн или онлайн и на всяко устройство. 

 

Предпоставки за успешно включване на гражданите 

− Достъпен и приобщаващ процес, адекватен на целта; 

− Актуална и разбираема информация; 

− Равен достъп и привличане на всички заинтересовани страни; 

− Включване на идеи и предложения на гражданите в решенията и политиките; 

− Сътрудничество на принципа на равнопоставеност и зачитане на гражданските и 

човешки права. 

 

Нива на гражданско участие 

− Информиране. Основополагащ етап, чиято цел е да информира гражданите и да 

ги насърчи да участват (публикации, презентационни материали и др.); 

− Консултиране. Етап, на който гражданите са поканени да коментират 

предоставената им информация и да споделят мнения (анкети, консултации, 

становища, предложения). 

− Вземане на решения. Вземане на съвместни решения е един от най-важните етапи, 

при който гражданите работят съвместно с управляващите за формулиране на 

общи решения, изисква се включване на заинтересованите страни (дискусионни 

форуми и др.); 

− Изпълнение на решенията. Гражданите и управляващите предприемат действия 

за реализиране на решенията (конкретни дейности или инициативи); 

− Наблюдение и оценка. Наблюдението и оценката на изпълнението е заключителен 

етап. 

 

3.2. Участие на заинтересованите страни при разработване на ПИРО 

 

Основни подходи  

 

Един от ключовите приоритети в утвърждаване на местната администрация е 

осигуряване на лесен и достъпен интегриран подход за комуникация на гражданите и 

бизнеса с общината и прилежащите структури. За целите на приложената 

комуникационна стратегия са разгледани четири основни форми на гражданско участие 
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в процеса на вземане на политически решения: предоставяне на информация, 

консултиране, диалог и активно участие.189 

Разработване на ПИРО се проведе в условията на извънредна ситуация в резултат 

на глобалната пандемия на COVID-19. Затова процесът на работа със заинтересованите 

страни се осъществи основно в онлайн пространството. 

 

Предоставяне на информация. Предоставянето на информация към гражданите се 

осъществява приоритетно чрез интернет страницата на общината: https://www.bansko.bg. 

Всички заинтересовани страни са информирани за процеса на разработване на ПИРО. 

 

Консултиране. Проведено е анкетно проучване с цел да се събират гледните точки на 

представителите на бизнеса, организациите и отделни лица, неправителствени 

организации и гражданското общество като цяло относно конкретна политика или тема 

като част от официална процедура по разработване на ПИРО. Анкетното проучване е 

проведено в периода от 25.10.2021г. 190 

 

Диалог. Диалогът е структуриран, дълготраен и ориентиран към резултати процес, който 

се основава на взаимен интерес в обмена на мнения между публични органи, физически 

лица, НПО и гражданското общество като цяло. С цел спазване на противоепидемичните 

мерки не са предприети стъпки за провеждане на обществени събития, но от страна на 

администрацията са отправени писмени запитвания и получени писмени отговори от 

кметове/кметски наместници, държавни структури, представители на бизнеса и др. 

Проведени са фокус групи на 13.12.2021г. по следните тематични направления: 

1. Публични услуги (здравни, образователни, социални и др.). Участници: управители на 

социални услуги; Бюро по труда или релевантен местен представител на АЗ като 

представител на ЗС, защитаваща интересите на безработните, директори на училища и 

детски градини 

2. Култура, туризъм, младежки дейност и спорт. Участници: хотелиери, ски училища, 

ресторантьори, сладкари и др. (тематичен акцент – туризъм); Сдружения на 

собствениците на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост 

(тематичен акцент – енергийна ефективност) 

3. Култура, туризъм, младежки дейност и спорт. Участници: председатели на спортни 

клубове, Читалища, Музей Банско, самодейни състави, занаятчии, НПО – работещо в 

сферата на творческите индустрии и трансформация на градското пространство в такова 

за развитие на култура, творчество и занаятчийство  

4. Инфраструктура, транспортна достъпност и околна среда. Участници: Парк Пирин, 

ЧЕЗ, Овър  газ, ВиК, Общинското предприятие „Топлоснабдяване Банско“ ЕООД, НПО 

– работещи в сферата на околната, „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АД; организации/ 

институции, релевантни към решаване на проблемите със съществуващите свлачища на 

територията 

 
189 Източник: Насоки за гражданско участие в процеса на вземане на политически решения, Съвет на 

Европа, приети от Комитета на министрите на 27 септември 2017 г. на 1295-то заседание на заместник-

министрите) 
190 Резултатите от проведените анкетни проучвания са представени като приложения към ПИРО. 

https://www.bansko.bg/
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5. Икономическо развитие и професионално образование. Участници: Земеделци, ЗТА, 

дърводелци, търговци, икономика: мебели, зеленчукова борса, селско стопанство, 

споделени пространства, технологичен офис 

 

Активно участие. Активното участие се отнася до възможности за участие на 

гражданите в процесите на вземане на решения. На практика активното участие на 

заинтересованите страни се осъществява предимно при разработване и реализиране на 

проекти, включени в стратегическите документи на Община Банско.  

 

Обосновка на начина на работа със заинтересованите страни 

През 2020г. онлайн комуникацията се превърна в основно средство за връзка 

между хората в резултат на наложените рестрикции от динамично развиващата се 

пандемия. В процеса на работа е използван основно индиректният комуникационен 

канал – информация на интернет страницата на община Банско. Активното използване 

на официалния профил на Общината повиши възможността за ангажиране на по-голям 

брой от нейните жители. Прилагането на он-лайн комуникацията като ефективен 

инструмент за работа със заинтересованите страни се потвърждава от активното 

участие на 105 човека и 54 организации в проведеното анкетно проучване на 

общественото мнение. 

 

Начин на идентифициране на заинтересованите страни  

 

В началния етап са идентифицирани групите заинтересованите страни, които 

имат отношение към процеса на разработване на ПИРО. 

Група 1: Публични институции, включва: публични институции на централната и 

местната власт - вземащи решения и/или отговорни за прилагането на регионални 

политики на местно ниво.  

Група 2: Местен бизнес, образователни, социални, здравни, културни, спортни и др. 

институции,  НПО, включва: местен бизнес, образователни институции и НПО – тази 

група заинтересовани страни, обединява основните неинституционални бенефициенти 

или засегнати от прилагането на плана за интегрирано развитие. 

Група 3: Гражданското общество, включва: гражданското общество и гражданите като 

крайни бенефициенти или засегнати в процеса на разработване и прилагане на 

регионалните политики на местно ниво. 

 

На база дефинираните целеви групи са идентифицирани заинтересованите 

страни от съответната група и е изготвен списък на участниците в процеса на 

разработването на ПИРО.  
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3.3. Комуникационен механизъм при изпълнение на ПИРО 

 

Комуникационен механизъм за осигуряване на информация, отчетност и 

прозрачност относно постигнатите резултати и използваните финансови ресурси по 

програмата за реализация 

 

Основните инструменти за осигуряване на информация и публичност са 

годишните доклади и междинната оценка, както и последващата оценка след края 

на периода на действие на плана. В процеса на изпълнение на ПИРО те ще бъдат 

изготвени и обсъдени при спазване и изпълнение на основните форми на взаимодействие 

за осъществяване на партньорства и осигуряване на публичност. До тях ще имат достъп 

всички заинтересовани страни на страницата на общината в интернет. 

В процеса на изпълнение е важно поддържането на изградените партньорства. 

Това ще даде реални шансове за постигане на стратегическите цели по максимално 

ефективен и ефикасен начин.  

 

Мерки за комуникация, информация и включване на заинтересованите страни и 

партньорите в процеса по бъдеща актуализация на програмата за реализация и 

идентифициране на нови проектни идеи в плана. 

 

За повишаване нивото на информираност и подпомагане процеса на 

партньорското участие могат да бъдат използвани следните инструменти: съвещаване 

чрез електронна поща и интерактивна електронна страница; провеждане на събития 

(присъствено или онлайн), за да се представи процесът на изпълнение на ПИРО на 

партньорите, и други. 

Най-реалистичният подход за представителство на местната общност в смесените 

работни групи за наблюдение и контрол на разработването и изпълнението на ПИРО в 

общината е участието на кметовете/кметските наместници на населените места. Това е 

гаранция за истинско отчитане на интересите на жителите на селата, които имат 

специфични нужди и същевременно непознат потенциал за развитие и решаване на 

проблемите. В този процес местният кмет се нуждае от подкрепа и утвърждаване в 

системата на местното самоуправление, като му се предоставят реални възможности, 

включително финансови, за успешно изпълнение на отговорностите, които има пред 

жителите на населеното място. 
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ЧАСТ ІV. ЗОНИ ЗА 

ПРИЛАГАНЕ НА 

ИНТЕГРИРАН ПОДХОД  
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4.1. Подход за определяне на зони на въздействие  

 

Критерии за определяне на Зони за прилагане на интегриран подход 

 

Съгласно Методическите указания за разработване и прилагане на планове за 

интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027г. на МРРБ, в ПИРО 

следва да се определят зони за въздействие, вкл. приоритетни зони. В тях основно ще 

бъде съсредоточено изпълнението на мерките, предвидени в програмата за реализация 

на плана. Те следва да се определят на база на анализа на силните и слабите страни в 

общинската територия, резултатите от проучването на общественото мнение, 

стратегическите документи на Общината, както и на потенциалите за развитие. Това 

изискване е свързано с водещия принцип за „единство на социално-икономическото и 

пространственото планиране“. 

По дефиниция „зона за прилагане на интегриран подход“ (зона за въздействие) е 

„пространствено обособена територия с определена характеристика и състояние на 

физическата среда, социалната и/или етническа структура на населението и характер и 

структура на основните фондове“. Зоните следва да са част от територията на общината 

с конкретно функционално предназначение или собствен потенциал за развитие. 

Зоната за прилагане на интегриран подход (Зоната за въздействие) се определя в 

границите на структурно обособена част от територията на общината, като конкретният 

й териториален обхват се съобразява и с разполагаемите финансови, времеви, 

технологически и кадрови ресурси и потенциални партньорства, достатъчни за 

реализация на идентифицираните за съответната зона интервенции. 

В ПИРО могат да бъдат дефинирани неограничен брой зони за въздействие, но от 

тях следва да бъдат подбрани няколко приоритетни зони, които имат най-голям 

потенциал да повлияят върху социално-икономическото развитие на общината. 

 

Подход при определяне на зони за въздействие 

 

Съгласно йерархичната система от градове-центрове, представена в 

Актуализацията на Националната концепция за пространствено развитие, град Банско е 

определен в 4-то йерархично ниво - малък град с микрорегионално значение в 

територията на групи общини.  

Градове от 4-то йерархично ниво са центрове, предлагащи работни места и 

основни услуги със значение за повече от една община. Те са избрани с оглед 

подходящото им местоположение в територията на областите, демографската им 

големина, наличните им функции с надобщинско значение в сферата на икономиката, 

социалната сфера, образованието, културата. 

Критерии за определяне на Зони за прилагане на интегриран подход (Зони за 

въздействие), в съответствие с националната политика за пространствено развитие чрез 

цели, присъщи и на кохезионната политика, съответно и на ПРР 2021-2027 г.: 

1) Интегриране в европейското пространство;  
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2) Постигане на балансирана полицентрична селищна мрежа и интегрирано развитие на 

градовете;  

3) Пространствена цялост и равностойна достъпност на системите за обществени услуги 

- с акцент на образование, здравеопазване, култура и спорт;  

4) Съхранено природно и културно наследство, експонирано и валоризирано в полза на 

устойчивото му развитие;  

5) Подобряващо се състояние на специфични територии с неблагоприятни социално-

икономически характеристики – чрез мерки със социална насоченост, коопериране и 

сътрудничество в обхвата на агломерационните ареали; 

6) Развитие на целеви зони на растеж, балансиращи полицентричния модел на 

националното пространство чрез държавна помощ, насърчаване на инвестициите, 

иновациите и модернизацията;  

7) Намаляване на риска от бедствия чрез интегрирани превантивни мерки в природни и 

урбанизирани среди. 

 

Основни цели, които се постигат чрез възприемане на комплексни критерии: 

1. Националното пространство на България – отворено към света и интегрирано в 

Европейското  пространство и в европейската  мрежа  от  центрове  и  оси  на развитие, 

култура, наука и иновации.  

2. Съхранените национални ресурси - хората, земята, водите и горите, подземните 

богатства, природното и културно наследство– гаранция за националната идентичност.  

3. Балансираното и устойчиво интегрирано развитие, постигнато чрез рационално 

организирана икономическа, социална, транспортна, инженерна, културна и 

туристическа инфраструктура и осигуряващо интелигентен икономически растеж, 

адаптивност към промените и равнопоставеност. 

 

Определяне на критерии за обособяване на Зони за прилагане на интегриран 

подход (ЗВ), в съответствие с националната политика за пространствено развитие 

чрез цели, присъщи и на кохезионната политика, съответно и на ПРР 2021–2027 г. 

и следните допълнителни критерии за общата пространствена ориентация на 

секторните политики на територията за прилагане на ПИРО 2021-2027 на Община 

Банско: 

 

А) Агломерационната политика - ключ за просперитет 

Б) Равнопоставени отношения между селските райони и градовете 

В) Засилване на териториалните проекции на секторните политики 

Г) Партньорствата - новата движеща сила в пространственото развитие 

Д) Обезпеченост с устройствени планове за развитие на територия 

 

За определяне на зоните за въздействие са взети предвид и следните критерии: 

− Населението, което ще се възползва от направените инвестиции; 

− Резултатите от анализа на територията на общината и обобщения SWOT анализ; 

− Идентифицираните проектите и идеите за развитието на конкретна територията в 

процеса на работа със заинтересованите страни; 
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− Проектната готовност на предвидените интервенции за конкретната територия. 

 

В настоящия програмен период, възможностите за определяне на ЗВ се 

разпростират и могат да обхващат цялата територия на Община Банско. 

Съгласно йерархичното ниво на община Банско следва да се определят зони 

за въздействие със специфични характеристики, които могат да представляват 

градски по своята същност зони (т.е. да включват територии от урбанизирана 

градска част, градски покрайнини и функционални зони), но могат да се отнасят до 

всеки вид населено място или част от територията на общината, както и да 

включват части от съседни общини. 

Върху приоритетните зони за въздействие ще бъде съсредоточено изпълнението 

на мерките, предвидени в програмата за реализация на плана. Върху териториите, 

оставащи извън обхвата на приоритетните зони ще се реализират проекти, чрез които ще 

се осъществява функционална свързаност за устойчивото развитие на цялата община. 

 

4.2. Пространственото развитие на община Банско според ОУПО 

 

По отношение териториалното разположение, пространствените връзки и 

характера и потенциалите на природните ресурси в хинтерланда, населените места са 

обособени в две зони 

- Селищна зона „Пирин“, която обхваща общинския център гр. Банско, гр. 

Добринище и селата Кремен и Обидим. Те са в близост до парка Пирин и с по-

добри пътни връзки към Разлог, респ. Предела-Благоевград-София и към 

Велинград. Потенциалите за тяхното развитие се свързват с териториалната им 

близост с природните и спортно-рекреационни ресурси на Пирин планина, 

респективно парка „Пирин“, както и с по-удобните пътни връзки в границите на 

общината и към други общини. Сравнително идентичното разположение спрямо 

основния природен ресурс, обаче, не е било достатъчно условие за балансирано 

развитие на населените места в тази зона и се отчита значителното изоставане на 

селата. 

- Селищна зона „Родопи“ – включва селата в източната част на територията. Към 

тази зона принадлежи с. Места (въпреки че е в землището на Обидим). 

Традиционните връзки със селата от тази зона са чрез републиканския път ІІ-19. 

Новоизграден път осигурява достъп до с. Осеново/с. Филипово откъм с. Рибново, 

съответно алтернативна връзка към с. Гърмен и гр. Гоце Делчев. Въпреки 

качествения природен ресурс в хинтерланда на селата в тази зона, през 

последните две десетилетия тук не са реализирани значими инвестиции и не са 

развити нови стопански активности. Това е повлияло отрицателно на 

устройственото развитие и социално-икономическия профил на зоната като цяло. 

 

За двете териториално-устройствени зони река Места и републикански път ІІ-19, 

представляват естествен делител, но едновременно с това по път ІІ-19, представляващ 

функционален „гръбнак“ на общинската селищна структура. 
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Пространствения модел с перспектива за развитие на община Банско включва: 191  

- Интензификация на ползването на селищните територии при минимален дял на 

екстензивно развитие, намаляване на диспропорцията между активностите в 

градовете и в останалите населени места, при съхраняване и съвременно развитие 

на основните средови и функционални характеристики и оптимална реализация 

на ресурсите, осигуряващи поминъка и отдиха. Така ще се осигурят условия за 

подобряване качеството на живот и задържане на местното население, а също и 

стимулиране на посещенията и на заселванията. Това се изразява в стимулиране 

насочването на инвестициите за ново строителство в селата и „по-умерена“ 

бъдеща урбанизация в землищата на градовете. 

- Създаване на условия за развитие чрез „отваряне“ на селата към природните и 

антропогенни дадености в общината и към околните общини и за по-пълноценна 

социализация на тези дадености, с което ще се обогати туристическият продукт. 

Принос в това отношение ще реализира подходящото развитие на нова 

туристическа инфраструктура и атракции, стимулиращи развитието на форми на 

алтернативен туризъм през всички сезони. Това се отнася най-вече за „селищна 

зона „Родопи“, но е приложимо и в землищата за другите села. 

- Подобряването на достъпа и условията за обитаване в селата ще е основа и за 

засилването на функцията им на „спални“ за местно или временно пребиваващо 

население с трудова реализация в туристически активните територии, в 

общинския център или в прилежащи територии на съседни общини. Не на 

последно място, те ще останат и места, в които ще са разположени „вторите 

жилища“ на собственици от други части на страната и от чужбина, каквато 

тенденция вече е налице. 

- Фактор за стабилизиране на малките населени места е подходящото териториално 

насочване на извънселищни зони за развитие на производствени и складови 

дейности. Последното представлява необходима основа за реализация на 

приоритетите, заложени в стратегическите документи за регионално развитие, 

отнасящи се за създаване на условия за повишаване на конкурентоспособността 

на местната икономиката, включително чрез развитие на отрасли от вторичния 

сектор, базирани на местните ресурси и традиции. 

Инвестиционната привлекателност на населените места както за стопански 

дейности, така и за обитаване, е във висока степен функция на удобството на 

транспортната достъпност и транспортното обслужване. Това се отнася също и за 

социализацията на природните и културни дадености и за реализацията на допълнителни 

туристически атракции. В този смисъл, развитието на пътната и по-специално - на 

общинската мрежа, както и на мрежата от туристически пътеки/маршрути, ще допринесе 

за стабилизирането на селата като база и изходен пункт за посещаване на туристическите 

обекти и ползване на туристическите ресурси. 

 

 

 
191 Източник: ОУПО 
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4.3. Зони за въздействие със специфични характеристики в ПИРО 

 

Следвайки Методическите указания на МРРБ за територията на община Банско 

са дефинирани 3 зони за прилагане на интегриран подход (зони за въздействие със 

специфични характеристики), които обхващат урбанизираната територия на градовете 

Банско и Добринище и останалите населени места, и 1 междуобщинска зона за 

коопериране със съседни общини. Селищната мрежа в общината съдържа два града - 

Банско и Добринище, както и 6 села(Гостун, Кремен, Места, Обидим, Осеново и 

Филипово). От тях са определени 2 приоритетни зони, които имат най-голям потенциал 

да повлияят върху социално-икономическото развитие на общината. 

Неголямото средно разстояние между населените места е благоприятна 

предпоставка за формиране и функциониране на жизнена териториално-селищна 

общност. Създаденият дисбаланс между урбанистичния облик на градовете (най-вече 

общинския център) и селата в община Банско се дължи на демографските и 

функционални характеристики. 

Идентифицирани са следните зони за въздействие със специфични 

характеристики: 

1. СЗВ 1. ЗОНА ЗА ТУРИЗЪМ, КУЛТУРА, ТВОРЧЕСТВО И ЗАНАЯТИ (КРЕАТИВНИ 

ИНДУСТРИИ И КИН) - ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ГРАД БАНСКО (приоритетна) 

2. СЗВ 2. ЗОНА ЗА ОТДИХ И РЕКРЕАЦИЯ (РЕКРЕАТИВНИ ИНДУСТРИИ, 

БАЛНЕОЛОГИЯ И СПА) - ГРАД ДОБРИНИЩЕ 

3. СЗВ 3. ЗОНА ЗА УСТОЙЧИВА И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА (приоритетна) 

4. ДРУГИ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА КООПЕРИРАНЕ СЪС 

СЪСЕДНИ ОБЩИНИ 

 

Кратко описание на зоните 

 

СЗВ 1.ЗОНА ЗА ТУРИЗЪМ, КУЛТУРА, ТВОРЧЕСТВО И ЗАНАЯТИ (КРЕАТИВНИ 

ИНДУСТРИИ И КИН)-ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ГРАД БАНСКО  

 

Наименование: СЗВ 1.Зона за туризъм, култура, творчество и занаяти (креативни 

индустрии и КИН)- общински център град Банско (приоритетна) 

Вид: Градска зона за въздействие със специфични характеристики и потенциал за 

развитие по секторно направление: икономическо развитие, с акцент върху креативните 

(творчески) индустрии и развитието на туризма (с превес върху културно-познавателния, 

исторически и археологически туризъм), базирани на културно-историческото 

наследство и културно многообразие на гр. Банско, и релевантните, свързани с тях 

икономически отрасли и дейности от третичния сектор на услугите 

Обхват: Общински център, град Банско – според ОУПО 

Граници: град Банско - според ОУПО  

Обща площ: 186 ха 
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Зоната е обособена като приоритетна с 3 ключови фокуса на въздействие: 

Фокус на въздействие №1: зона с висока концентрация на недвижими културни 

ценности – база за разгръщане потенциала на креативните (творчески) индустрии, 

на основата на богатото културно-историческо наследство и културно 

многообразие, и релевантните, свързани с тях икономически отрасли и дейности от 

третичния сектор на услугите, включително разгръщане на местния туристически 

потенциал чрез интервенции и инвестиции, насочени към:  

− устойчиво опазване на  културното наследство, историческата градска среда и 

културното многообразие посредством реставрация, консервация, експониране и 

социализация на недвижими културни ценности; диференциране и/или 

диверсифициране на местни туристически продукти и услуги; дигитализация на 

културното наследство и музейните експонати - предвидени са следните 

интервенции в Програмата за реализация на ПИРО (Приложение 1) в културна 

инфраструктура, конкретно за СЗВ 1.: Проектиране на концептуално 

пространство „галерия-музей“ в обема на съществуващ музеен комплекс – „Дом 

на изкуствата“, гр. Банско; 

− развитие на културните и креативните индустрии по две основни направления: 

(1)реализация на различни събития и обогатяване на културния календар чрез 

преобразуване и развитие на пространства за култура, творчество, занаятчийство 

и туристически атракциони и (2)интернационализация на местните туристически 

продукти и подобряване позиционирането им на съответните целеви пазар; 

− създаване на среда за развитие на нови форми на устойчив, екологичен и 

атрактивен туризъм; 

− устойчиво развитие на местната предприемаческа екосистема по линия на 

креативните индустрии, базирани на културно-историческото наследство и 

културно многообразие чрез насърчаване на предприемаческата активност, 

дигитализация на местната икономика чрез внедряване на технологии от 

Индустрия 4.0 в предприятията, технологична трансформация и др. 

 

Фокус на въздействие №2: зона с подобрена достъпност и пространствена 

свързаност на градската среда и повишено качество на атмосферния въздух и 

питейната вода чрез интервенции и инвестиции, насочени към: 

− подобряване качеството на атмосферния въздух чрез поетапна подмяна на 

отоплителни уреди на твърдо гориво в домакинствата; стимулиране използването 

на алтернативни екосъобразни енергийни източници /т.н. зелена енергия/ и други 

интервенции; 

− подобряване на достъпа до водоснабдяване, качеството на питейните води и 

намаляване загубите им чрез интервенции във водоснабдителни мрежи и системи 

(подмяна на водопроводи) и интервенции в канализационни системи, в т.ч. 

реконструкция на водоснабдителната и канализационната мрежа за югоизточната 

част на гр. Банско; изграждане на водопровод и разделна канализация по ул. 

„Пирин“, гр. Банско в участъка от кръстовището с ул. "Отец Паисий" до ул. 
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„Глазне““, гр. Банско- етап 2, в участъка между ул. “П. Р. Славейков” и ул. 

“Христо Матов”; 

− устойчиво управление на битовите отпадъци; 

− екосистемни решения и изграждане на зелена инфраструктура в гр. Банско чрез 

ландшафтно и художествено оформление на градски парк; цялостно 

архитектурно-художествено и ландшафтно оформление на паркови територии 

около река Глазне, гр. Банско, между ул. “Найден Геров” и ул. “Цар Симеон”, 

както и чрез изграждане на модерна зона за отдих в парково пространство към 

Професионална гимназия по електроника и енергетика в гр. Банско; 

− реконструкция на пътна и улична мрежа в градска среда и доизграждане на 

липсващи и обновяване на съществуващи мрежи и съоръжения на техническите 

инфраструктури, в т.ч. реконструкция на техническа инфраструктура на ул. 

„Пирин“ в частта между ул. „Отец Паисий“ и ул. „Христо Матов“; реконструкция 

на асфалтовата и тротоарната настилка и изграждане на кабелен колектор за 

кабелизация на разпределителната мрежа, улично осветление и слаботокови 

кабели на улица „Солун” и улица „Захари Стоянов”, гр. Банско и др.; 

− интервенции в мрежата от паркинги за подобряване на достъпа до градска среда 

чрез закупуване на паркомати и система за паркиране. 

 

Фокус на въздействие №3: зона с осигурен равен достъп до възможности и 

услуги за населението, вкл. здраве, образование, социални услуги, спорт и прояви 

на открито чрез интервенции и инвестиции, насочени към: 

− въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административни обществени 

(публични) сгради и специализирани обществени (публични) сгради, в т.ч.: 

сгради от образователната инфраструктура (в т.ч. подобряване на енергийната 

ефективност на ученическо общежитие, кв. 182, гр. Банско, ПЛТГ); сгради 

спортна инфраструктура; сгради от социалната инфраструктура (вкл. социални 

домове; КСУ, ЦНСТ и др.); сгради от здравната инфраструктура (вкл. детски 

ясли), както и сгради културна инфраструктура; 

− подобряване обслужването от спешна медицинска помощ и предоставяне на нови 

здравни услуги, включително чрез изграждане на нов малък Медицински център 

в гр. Банско - предвиден в проекта на ОУП; 

− създаване на нова социална инфраструктура и предоставяне на социални услуги 

на хора в неравностойно положение и за нуждите на групите в риск, включително 

чрез изграждане на едноетажна пристройка - социални жилища за хора в 

неравностойно положение към дневен център и изграждане на “Дом на 

покойника” в гр. Банско; 

− разширяване условията за практикуване на спорт и здравословен начин на живот, 

включително чрез преустройство на физкултурен салон към НУ "Св. Паисий 

Хилендарски" - гр. Банско в спортна зала за практикуване на различни видове 

спорт, провеждане на състезания и съпътстващи мероприятия и изграждане на 

спортен комплекс на територията на бившата казарма в гр. Банско. 
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Обобщено, зоната е определена за интервенции чрез проектни инициативи и 

инвестиции за: 

− Опазване и експониране на културно – историческото наследство, вкл. 

недвижими културни ценности и развитие на културните и креативните 

индустрии; 

− Подобряване състоянието на транспортната и инженерната инфраструктура; 

− Оптимизиране на публичната инфраструктура: административна, образователна, 

социална, здравна, културна, за практикуване на спорт и физическа активност и 

др.; 

− Благоустрояване на градската среда (паркове, тротоари, интервенции в мрежата 

от паркинги и др.). 

 

СЗВ 2. ЗОНА ЗА ОТДИХ И РЕКРЕАЦИЯ (РЕКРЕАТИВНИ ИНДУСТРИИ, 

БАЛНЕОЛОГИЯ И СПА)- ГРАД ДОБРИНИЩЕ  

 

Наименование: СЗВ 2. Зона за отдих и рекреация (рекреативни индустрии, балнеология 

и спа)- град Добринище 

Вид: Градска зона за въздействие със специфични характеристики и потенциал за 

развитие по секторно направление: икономическо развитие, с акцент върху 

рекреативните  индустрии и развитието на туризма, базирани на възможностите за отдих, 

балнеология и SPA&Wellness в гр. Добринище, и релевантните, свързани с тях 

икономически отрасли и дейности от третичния сектор на услугите 

Обхват: град Добринище, ски зоната на гр. Добринище и курортната зона до 

съществуващия водоем до с. Кремен - според ОУПО 

Граници: град Добринище , ски зоната на гр. Добринище и курортната зона до 

съществуващия водоем до с. Кремен - според ОУПО 

Обща площ: 150 ха 

 

Зоната е обособена с 3 ключови фокуса на въздействие: 

Фокус на въздействие №1: зона с наличие на извори на минерална вода – база за 

разгръщане потенциала на рекреативните индустрии, на основата на развитието на 

възможностите за отдих, балнеология и SPA&Wellness, и релевантните, свързани с 

тях икономически отрасли и дейности от третичния сектор на услугите, 

включително разгръщане на местния туристически потенциал чрез интервенции и 

инвестиции, насочени към:  

− устойчиво развитие на местната предприемаческа екосистема по линия на 

балнеотуризма и SPA&Wellness чрез насърчаване на предприемаческата 

активност, дигитализация на местната икономика чрез внедряване на технологии 

от Индустрия 4.0 в предприятията, технологична трансформация и др.; 

− развитие на културните и рекреативните индустрии по две основни направления: 

(1) реализация на различни събития и обогатяване на културния календар чрез 

преобразуване и развитие на пространства за култура, творчество, занаятчийство 

и туристически атракциони, вкл. реализиране на проект "Културното наследство 
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на Добринище" на Народно читалище "Димитър Благоев 1925", гр. Добринище за 

инвестиране в местния туристически продукт в областта на културата, свързано с 

традиция, бит, обичаи, занаяти и кулинария през всички сезони на годината и 

(2)интернационализация на местните туристически продукти и подобряване 

позиционирането им на съответните целеви пазари; 

− създаване на среда за развитие на нови форми на устойчив, екологичен и 

атрактивен туризъм. 

 

Фокус на въздействие №2:зона с повишено качество на атмосферния въздух и 

питейната вода чрез интервенции и инвестиции, насочени към: 

− подобряване качеството на атмосферния въздух чрез поетапна подмяна на 

отоплителни уреди на твърдо гориво в домакинствата; стимулиране използването 

на алтернативни екосъобразни енергийни източници /т.н. зелена енергия/ и други 

интервенции; 

− подобряване на достъпа до водоснабдяване, качеството на питейните води и 

намаляване загубите им чрез интервенции във водоснабдителни мрежи и системи 

и интервенции в канализационни системи, в т.ч. изграждане (рехабилитация) на 

външната водоснабдителна система на гр. Добринище, довеждащи водопроводи, 

водоеми и водохващания, гр. Добринище, общ. Банско и изграждане на 

пречиствателно съоръжение за питейна вода; 

устойчиво управление на битовите отпадъци. 

 

Фокус на въздействие №3: зона с осигурен равен достъп до възможности и услуги 

за населението, вкл. здраве и образование чрез интервенции и инвестиции, насочени 

към: 

− предоставяне на нови здравни услуги, включително чрез адаптиране на градската 

баня в Добринище за предоставяне на здравни възстановителни процедури; 

− предоставяне на качествено предучилищно образование, включително 

преустройство на двор на детска градина "Мечо пух" в гр. Добринище; 

− въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административни обществени 

(публични) сгради и специализирани обществени (публични) сгради. 

 

Обобщено, зоната е определена за интервенции чрез проектни инициативи и 

инвестиции за: 

− Развитие на културните и рекреативните индустрии, вкл. устойчиво развитие на 

местната предприемаческа екосистема по линия на балнеотуризма и 

SPA&Wellness; 

− Подобряване състоянието на инженерната инфраструктура, вкл. ВиК 

инфраструктурата; 

− Оптимизиране на публичната инфраструктура: административна, образователна, 

здравна, културна и др. 
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СЗВ 3. ЗОНА ЗА УСТОЙЧИВА И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА 

 

Наименование: СЗВ 3. Зона за устойчива и зелена икономика(приоритетна) 

Вид: Зона за въздействие със специфични характеристики и потенциал за развитие по 

секторно направление: икономическо развитие, с акцент върху осъществяването на 

преход към устойчива и зелена местна икономика, базирана на екологично чисти 

производства, биоземеделие, скъсяване веригите на доставки, екологичен и селски 

туризъм и зелени инициативи, и релевантните, свързани с тях икономически отрасли и 

дейности от третичния сектор на услугите 

Обхват: територията на община Банско, вкл. шестте села (Гостун, Кремен, Места, 

Обидим, Осеново и Филипово) – според ОУПО 

 

Зоната е обособена като приоритетна с 2 ключови фокуса на въздействие: 

Фокус на въздействие №1: зона за развитие на устойчива и зелена местна 

икономика на базата на възможностите за съвременно и иновативно 

осъществяване на стопанските дейности в аграрния сектор, както и възможностите 

за развитие на устойчив, екологичен и селски туризъм чрез интервенции и 

инвестиции, насочени към:  

− развитие на екологично чисти производства, биоземеделие и скъсяване веригите 

на доставки, вкл. свързване на туризма с местните (вкл. ТСГ) вериги на доставки 

в контекста на Европейската стратегия "От фермата до трапезата", както и чрез 

реализиране на проекти за зелени инвестиции, вкл. стартиране на производство 

на зелени продукти (стоки и услуги); реализиране на проекти/инициативи, 

идентифицирани като добри практики при участието на община Банско в проект 

"ПЪТЯТ НА ПЧЕЛИТЕ", включително чрез засаждане на медоносни растения на 

общински терени, популяризиране ролята на пчелите от най-ранна възраст на 

населението, предоставяне на недвижими имоти за устройване на пчелини, 

подпомагане в решаването на проблемите на местните пчелари - производители 

на мед и пчелни продукти и т.н., с цел формиране на съвременно мислене и 

предприемане на съвременни действия за опазване на пчелите и др.; 

− преход на местната икономика към кръгова и нисковъглеродна икономика с 

акцент върху аграрния й сектор, включително чрез управление на промишлени 

отпадъци (в т.ч. отпадъци от аграрна дейност) за целите на кръговата и ниско 

въглеродната икономика и предотвратяване на емисиите на парникови газове; 

повишаване на осведомеността, информационни и разяснителни кампании сред 

представители на местния бизнес относно възможностите за управление на 

отпадъците, генерирани от дейността им в посока кръгова и нисковъглеродна 

икономика и ресурсна ефективност, и ефекта от това върху околната среда, 

включително върху предотвратяването на емисии на парникови газове с цел 

промяна на поведението на бизнеса в посока кръгова и нисковъглеродна 

икономика, подобряване на ресурсната ефективност и насърчаване воденето на 

еко-политики от същия; 
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− дигитална и технологична трансформация на местната икономика с акцент върху 

аграрния й сектор; 

− създаване на среда за развитие на нови форми на устойчив, екологичен и селски 

туризъм. 

Фокус на въздействие №2: зона за зелени инициативи, опазване на биологичното 

разнообразие и екосистемите, и управление на риска от наводнения чрез 

интервенции и инвестиции, насочени към: 

− опазване на биологичното разнообразие и екосистемите чрез подобрено 

управление на защитените територии и защитените зони от НЕМ / Натура 2000, 

вкл. чрез изпълнение на мерки за подобряване на благоприятния природозащитен 

статус (БПС) на видове и местообитания от Националната приоритетна рамка за 

Натура 2000 на териториите на защитените зони в община Банско; 

− реализиране на екосистемни решения и изграждане на зелена инфраструктура в 

община Банско, вкл. чрез изграждане на зелена инфраструктура (в съответствие с 

принципите на новия Европейски Баухаус), разработване и въвеждане на нови 

инструменти и трансфер на решения между различни заинтересовани страни за 

насърчаване на природосъобразни практики и др.; 

− управление на риска от наводнения чрез корекция на река Градинишка през с. 

Филипово, вкл. укрепване дъното и бреговете на реката и корекция на р. Глазне 

от км 0+340 до границата на землището на гр. Банско при смесието на р. 

Дамянишка и р. Бъндеришка, вкл. почистване и оформяне на речното легло. 

 

Обобщено, зоната е определена за интервенции чрез проектни инициативи и 

инвестиции за: 

− развитие на устойчива и зелена местна икономика (с акцент върху аграрния 

сектор и развитието на устойчив, екологичен и селски туризъм), вкл. дигитална и 

технологична трансформация и преход към кръгова и нисковъглеродна 

икономика; 

− зелени инициативи, вкл. подобрено управление на защитените територии и 

защитените зони от НЕМ / Натура 2000 и реализиране на екосистемни решения и 

изграждане на зелена инфраструктура; 

управление на риска от наводнения. 

 

ДРУГИ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА КООПЕРИРАНЕ СЪС 

СЪСЕДНИ ОБЩИНИ 

 

Определянето на други зони за въздействие е предпоставка за разработване на 

концепции за реализиране на проекти за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). 

На този етап са идентифицирани възможностите за реализиране на потенциала за 

коопериране със съседни общини. При конкретен проект следва да бъде определян 

конкретната териториална идентификация за реализирането му. 

ИТИ като нов инструмент за реализиране на проектни инициативи в програмен 

период 2021-2027 г. комбинира следните 4 подхода: 
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− Междусекторен подход – финансиране чрез няколко фонда или по няколко 

приоритетни оси; 

− Стратегически подход – взаимодействие на ниво национални и териториални 

политики; 

− Териториален подход - отчита спецификите на всички териториални нива; 

− Партньорски подход - включва всички заинтересовани от развитието на 

определена територия.  

 

Концепциите за ИТИ включват пакети с интегрирани проекти, които отговарят 

поне на едно от следните условия (по дефиниция на ЕК): 

− интегрират няколко типа заинтересовани страни (публични органи, частни 

субекти, неправителствен сектор); 

− обхващат различни административни територии (например общини); 

− включват интервенции от различни сектори. 

В този смисъл концепция за ИТИ може да бъде финансирана от различни 

източници, вкл.: 

− Държавен или общински бюджет; 

− Оперативни програми; 

− Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони; 

− Програми за трансгранично сътрудничество (ТГС); 

− Финансови инструменти (ФИ); 

− Собствено финансиране; 

− Други източници на финансиране, вкл. финансиране от частни субекти (частни 

инвестиции). 

 

В съответствие с визията, която определя рамката за реализация на ИТСР-ЮЗР: 

„Югозападен район – развиващ своите потенциали за достойно място сред европейските 

райони”, са идентифицирани следните основни направления за коопериране и 

разходване на ресурса по линия на ИТИ: 

Направление №1 - Интегрирани партньорски проекти за оползотворяване на 

туристическия потенциал на ниво – регион и развитие на устойчиви форми на 

туризъм, в т.ч. инвестиции в материална и техническа инфраструктура и 

съпътстващи услуги в посока развитие и промотиране на тематични туристически 

маршрути с интегриране на културното наследство, вкл. чрез съвместно 

разработване и развитие на следните четири концепции за ИТИ: 

− ИТИ за създаване и устойчиво развитие на интегриран междурегионален 

туристически продукт по линия на балнеотуризма и SPA&Wellness, въз основа на 

идентифицирани предпоставки и условия за съвместни партньорства със 

съседните общини Разлог, Сандански (от ЮЗР) и Велинград (от ЮЦР), които са 

се развили и са утвърдени дестинации в този вид туризъм, базиран на лечебните 

свойства и характеристиките на минералната вода, вкл. по линия на Югозападна 

балнео и СПА дестинация (Здраве по долините на р. Струма и р. Места), 

утвърдена от Министерство на туризма и обхващаща: Кюстендил – Благоевград 
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– Сандански – Рупите – Марикостиново – Баня (Гулийна баня) – Добринище – 

Огняново; 

− ИТИ за развитие на интегрирана културно-историческа дестинация "Струма" 

(национална културно-историческа дестинация, утвърдена от Министерство на 

туризма, включваща обекти в общините Кюстендил, Рила, Благоевград, Банско, 

Сандански, Мелник, Петрич и Ключ); 

− ИТИ за устойчиво развитие на интегриран регионален туристически продукт по 

линия на винено-културния туризъм, вкл. по линия на Дестинацията за винено-

културен туризъм „Долината на Места“, утвърдена от Министерство на туризма 

и обхващаща: Белица, Разлог, Банско, Гоце Делчев, Хаджидимово; 

− ИТИ за създаване на туристическа атракция "Панорамни вагони за Родопската 

теснолинейка" - ИТИ за диверсификация на регионалното туристическо 

предлагане чрез създаване на туристическа атракция "Панорамни вагони за 

Родопската теснолинейка" в партньорство между общините Банско, Разлог, 

Белица и Якоруда. 

 

Направление №2 - Интегрирани партньорски проекти за реализиране на устойчиви 

форми, решения и релевантни мерки в областта на балансирания подход към 

опазване на околната среда, опазване и оползотворяване на природните ресурси, 

вкл. чрез съвместно разработване и развитие на следните две концепции за ИТИ: 

− ИТИ за регионално управление на отпадъците по линия на Регионалната система 

за управление на отпадъците /РСУО/на общините Разлог, Банско, Белица и 

Якоруда за изграждане на регионално депо; 

− ИТИ за регионално управление на природните рискове - по линия регионално 

управление на геоложките рискове чрез геозащитни мерки и дейности; 

управление на рисковете от наводнения; управление на територии с лавинна 

опасност (вкл. превантивна защита от лавини чрез прилагането на общинския 

план за защита при бедствия (съгласно разпоредбите на чл. 9 от Закона за защита 

от бедствия); изграждане на противолавинни и снегозадържащи съоръжения 

(преградни каменни стени; високи V-образни насипи за разделяне на лавината; 

поставяне на огради и мрежи в началото или края на склоновете; дървени или 

метални тунели за защита на инфраструктурни обекти, противолавинно 

залесяване и други подобни) при съблюдаване режимите и нормите, определени 

в Плана за управление на НП „Пирин“). 

 

Направление №3 - Интегрирани партньорски проекти за повишаване качеството 

на живот и трансформация на региона в по-социално справедлив с достъпни, 

съвременни и качествени публични услуги, вкл. чрез съвместно разработване и 

развитие на следните две концепции за ИТИ: 

− ИТИ за осъществяване на спешни спасителни планински операции от Планинска 

спасителна служба в партньорство с други общини с развит зимен, ски туризъм - 

община Самоков; 
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− ИТИ за повишаване достъпа до спорт, рекреация (отдих), прояви на открито и 

практикуване на планинарство чрез осигуряване на централизиран транспорт в 

НП Пирин чрез електрически автомобили при съблюдаване режимите и нормите, 

определени в Плана за управление на НП „Пирин“. 

Направление №4 - Интегрирани партньорски проекти, допринасящи за 

подобряване на транспортната свързаност и състоянието на комуникационно-

транспортната мрежа по линия на трудовата миграция и градско-селските връзки 

в посока създаване на заетост и осигуряване на достъп на населението до работа, 

образование и други услуги с публичен характер, вкл. чрез съвместно разработване 

и развитие на концепция за ИТИ: 

− Модернизация на пътищата по направлението Гоце Делчев–Банско–Симитли, 

както и по направлението Банско–Якоруда–Велинград - предвидена за 

повишаване на пропускателната способност и подобряване на транспортната 

достъпност в планинските райони. Двата проекта има индикация, че могат да 

влязат в програмния период 2021-2027 г. и по този начин Банско, Велинград, 

Батак и Западните Родопи да станат курорти с международно значение и 

достъпност. 
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ЧАСТ V. ПРОГРАМА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО 

И ОПИСАНИЕ НА 

ИНТЕГРИРАНИЯ 

ПОДХОД ЗА РАЗВИТИЕ 
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Програмата за реализация е финалният елемент от структурата на ПИРО и 

представлява конкретния начин за осъществяване на неговите стратегически 

предложения. Основните структурни елементи на програмата са мерките и проектните 

идеи по съответните цели и приоритети на плана. В тях са включени дейности, обединени 

по териториален, технологичен и времеви признак, с общо финансово управление и 

предвиден синергичен ефект. 

 

Описание на прилагания интегриран подход  

 

При разработване на стратегическата част на ПИРО е приложен интегриран 

подход за планиране на регионалното и пространственото развитие на общината, 

чрез който се постига обвързване между целите и приоритетите се постига съгласуваност 

с факторите, условията и потенциала за специфичното развитие на общината, мрежата 

от населени места и отделните сектори, залегнали в устройствените планове за развитие 

на територията. 

Програмата за реализация на ПИРО има за задача да осигури вътрешната и 

външната съгласуваност на факторите на развитието и ресурсите за реализация на плана, 

като оптимизира възможностите за финансиране, институционална подкрепа и 

техническа помощ за изпълнението му. 

Основните структурни елементи на програмата са мерките и проектните идеи по 

съответните цели и приоритети на плана. В тях са включени дейности, обединени по 

териториален, технологичен и времеви признак, с общо финансово управление и 

предвиден синергичен ефект. Всяка предвидена интервенция обхваща комплекс от 

дейности, подлежащи на финансиране със собствени или заемни средства, публично-

частни партньорства, средства от различни оперативни програми или от други 

източници.  

При изготвянето на програмата за реализация към ПИРО – Банско интегрираният 

подход за планиране на регионалното и пространствено развитие е налице чрез спазване 

на принципа за партньорство при дефинирането на основните проектни предложения 

чрез участието на заинтересованите лица при тяхното определяне; предвидените мерки 

са с конкретно пространствено измерение (изключение са мерките с хоризонтален 

характер, които носят ползи за цялата територия на общината). Мерките, заложени в 

програмата за реализация, са приложими, постижими и реалистични, с конкретни 

измерими резултати и с индикативни източници на финансиране. Те представляват 

ангажимент от страна на общината и следва да бъдат реалистично постижими. Мерките 

са оформени след идентифициране на отделните проектни идеи, което от своя страна е 

постигнато чрез комуникация между заинтересованите страни и община Банско. 

Основни компоненти на програмата за реализация са описание на интегрирания 

подход и включени мерки, представени в частта цели и приоритети и в табличен вид по 

образеца на Приложение №1 към плана.  

Съгласно Методическите указания на МРРБ неразделна част на Програмата за 

реализация е Индикативен списък на важни за общината проекти, които ще се 

разработват и изпълняват в рамките на програмата (Приложение № 1А), изготвен по 

образец от Методическите указания. Той може да се изготви по-късно, при актуализация 
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на програмата за реализация на плана. Проектите включени в Приложение № 1А следва 

да се реализират приоритетно, но за да бъдат включени в него е необходимо общината 

да има известна степен на проектна готовност и общината заедно с партньорите да е 

преценила, че съответният проект е от особена важност за развитието ѝ. Важен и 

обективен фактор за определяне на приоритетните проекти е възможността за 

определяне на източникът за финансиране, което към изготвяне на настоящия момент е 

индикативно. За постигане на реалистичност, обективност и изпълнимост на ПИРО, се 

прилага възможността Приложение №1А да бъде добавен по-късно, при 

актуализация на програмата за реализация на плана. Включените в списъка проекти 

следва да бъдат тясно обвързани с ключовите приоритети за развитие, а в програмата за 

реализация да бъде обоснован приносът им към тях. Съгласно ППЗРР при приемане или 

изменение на бюджета на общината и утвърждаване на индикативните разчети за 

средствата от ЕС се актуализира и програмата за реализация към ПИРО. Списъкът с 

проекти може да бъде актуализиран, като нови проекти се включват при спазване на 

принципа на партньорство чрез съответните мерки от комуникационната стратегия. 

 

 

Вж. Приложение № 1 Програма за реализация на ПИРО на община Банско 

за периода 2021-2027 г.: описание на предвидените мерки и дейности 
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ЧАСТ VІ. МЕРКИ ЗА 

ОГРАНИЧАВАНЕ 

ИЗМЕНЕНИЕТО НА 

КЛИМАТА И МЕРКИ ЗА 

АДАПТИРАНЕ КЪМ 

КЛИМАТИЧНИТЕ 

ПРОМЕНИ И ЗА 

НАМАЛЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ  
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В тази част от ПИРО на Община Банско е описана връзката между 

идентифицираните в анализите рискове и проблеми, формулираните цели и приоритети 

в стратегическата част на документа и идентифицираните в програмата за реализация 

мерки за ограничаване на изменението на климата и за адаптация към вече настъпилите 

промени. 

През последните 100 години е регистрирано глобално увеличаване на скоростта 

на затопляне на океана и на земната атмосфера. В научната общност съществува 

консенсус, че основният двигател на изменението на климата е парниковият ефект. 

Някои газове в земната атмосфера пропускат слънчевата радиация, която затопля 

земната повърхност, но спират излъчването на тази енергия обратно  в космоса и така 

причиняват глобално затопляне. 

Тези т.нар. „парникови газове“ се натрупват в атмосферата по естествен път, но 

човешката дейност увеличава концентрациите на някои от тях в атмосферата, по-

специално: въглероден диоксид (CO2), метан, азотен оксид и флуорни газове. 

Според данни от IPPC (Междуправителствен панел по климатични промени) е 

налице стабилна тенденция към покачване на концентрацията на CO2 като нараства и 

скоростта на увеличение от 0.7 ppm година до 2.00 ppm на година. 

Увеличението на средната температура на земната атмосфера с 2°C в сравнение с 

температурата в доиндустриалните времена е свързана със сериозни отрицателни 

въздействия върху природната среда и човешкото здраве и благосъстояние, включително 

много по-висок риск от настъпване на опасни и евентуално катастрофални промени в 

глобалната среда. Поради тази причина международната общност призна 

необходимостта да се поддържа затоплянето под 2°C и да продължи усилията си да го 

ограничи до 1,5°C. 

Решения на проблемите, свързани с изменението на климата трябва да бъдат 

търсени в две основни посоки: смекчаване и адаптиране към изменението на климата. 

Смекчаване на изменението на климата: Смекчаването на изменението на 

климата цели най-вече намаляване на емисиите на парникови газове, като най-важен 

фактор за изменението на климата. Стратегиите за смекчаване включват както цели и 

мерки за намаляване на емисиите на парникови газове (напр. преход от въглеродни 

горива към ВЕИ), така и решения свързани с увеличаване на погълнатите парникови 

газове (чрез технологични процеси за улавяне и свързване на въглерод или трайното му 

свързване в растителна биомаса). 

Адаптиране към изменението на климата: Адаптацията представлява процес 

или система от действия и мерки, целящи намаляване уязвимостта на природните и 

човешките системи срещу действителните или очакваните ефекти от изменението на 

климата. Предвид многостранните въздействия от променящия се климат върху 

обществото и природните ресурси, адаптацията трябва да бъде планирана в много 

аспекти и да обхване почти всички икономически сектори и сфери на живота ни.  

Смекчаването и адаптацията са тясно свързани помежду си, въпреки че те често 

се разглеждат като отделни теми или области на политиката. 

Стратегическите документи в областта на околната среда на национално и 

европейско ниво поставят общи цели и редица изисквания, свързани с изменението на 

климата и адаптация към климатичните промени, които следва да бъдат интегрирани в 
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процеса на планиране на регионалното и пространствено развитие като бъдат съобразени 

с характерните особености и проблеми на всеки регион, област или община. Основната 

цел е да се определи до колко и по какъв начин процесите на регионалното и 

пространствено развитие влияят върху състоянието на околната среда и качеството на 

живот в определена територия, какви са основните проблеми и възможните мерки за 

тяхното решаване, какви дейности и съответно ресурси ще бъдат необходими за това 

през съответния период на планиране. 

При разработването на ПИРО за периода 2021-2027г. е взета под внимание 

Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие, 

приета с Решение на МС №621 от 25 октомври 2019г. Рамковият документ очертава 

стратегическата рамка и приоритетни направления за адаптация към изменението на 

климата на национално и секторно равнище в периода до 2030г., дефинира възможни 

мерки за намаляване уязвимостта на страната от климатичните промени и за подобряване 

капацитета за адаптиране на природните, социалните и икономическите системи към 

неизбежните и проявяващи се с по-силен интензитет въздействия от изменението на 

климата. В Плана за действие са предложени конкретни дейности по сектори, като е 

включена информация за техния приоритет, показатели за изпълнение, отговорни 

институции, партньори и т.н. и които биха могли да залегнат в ПИРО. 

Изготвянето на ПИРО е съобразено със стратегическите документи на 

Западнобеломорски район - Плана за управление на речните басейни и Плана за 

управление на риска от наводнения, като са изведени релевантни за територията на 

община Банско мерки, чрез осигуряване на съгласуваност с всички други приложими 

планове и програми в областта на опазването на околната среда или адаптацията към 

изменението на климата, разработени на национално, областно или общинско ниво. 

Екологичната проблематика е неразделна част от формулираните цели и 

приоритети и имат конкретен израз в мерките, включени в програмата за реализация. 

В Програмата за реализация на ПИРО мерки за адаптиране към климатичните 

промени и за намаляване на риска от природни бедствия, е отчетена спецификата на 

територията. Изпълнението на посочените мерки са отразени в конкретни проекти, които 

са съотнесени към мерките в ПИРО и съответно са обвързани със системата от 

индикатори, позволяващи оценка на напредъка за периода на действие на документа. 

 

Сектор „Селско стопанство“ 

 

Изменението на климата ще бъде важен фактор за бъдещото развитие на селското 

стопанство; първите негативни въздействия вече са реалност - по-дълги засушавания, 

горещи вълни, интензивни валежи и наводнения. Екстремните метеорологични явления 

и постепенните климатични промени могат да окажат силно въздействие върху добивите 

и качеството на продукцията. Секторът на селското стопанство е силно уязвим от 

въздействието на изменението на климата като източник на адекватна храна, стълб за 

икономически растеж, доставчик на еко-системни услуги и на поминък за селското 

население. 

  



310 

 

Мерки за ограничаване/адаптация 

− Мерки за намаляване на почвената ерозия и подобряване на почвеното здраве, 

мерки за опазване на почвената влага, подобряване и оптимизиране на ротациите 

на културите чрез избор на сортове или разновидности. 

− Подобряване на здравето на екосистемите чрез включване на практики като 

биологично земеделие и устойчиво управление на земите, които повишават 

устойчивостта, като същевременно намаляват емисиите. 

− В областта на животновъдството фокусът е върху повишаване на капацитета за 

адаптиране както чрез развъждане, така и чрез управление на водите, като 

същевременно се подобрят производствените практики, които могат да доведат 

до намаляване на емисиите от добитъка, доходите на земеделските производители 

и по-голяма продоволствена сигурност. 

 

Сектор „Биологично разнообразие и екосистеми“ 

 

Прогнозираните постепенни климатични промени и екстремни климатични 

явления се очаква да окажат въздействие на всички нива на голямото биологично 

разнообразие и съществуващите екосистеми в общината. Климатични промени и 

екстремните метеорологични явления вероятно ще засегнат всички нива на 

биоразнообразие: генетично, видово и еко-системно. 

 

Сектор „Енергетика“ 

 

Екстремните промени в климата представляват значителен проблем за 

енергийната сигурност не само поради прякото въздействие върху инфраструктурата и 

енергоразпределението, но и поради последващото въздействие върху други сектори и 

области, вкл. продоволствената сигурност и здравето. 

Община Банско има целенасочена политика за насърчаване и устойчиво 

използване на местния ресурс от ВЕИ, вкл. ефективно използване на минералната вода, 

които са важен инструмент за осъществяване на националната политика и стратегия за 

развитие на енергийния сектор, за реализиране на поетите от страната ни ангажименти в 

областта на опазване на околната среда и за осъществяване на местно устойчиво 

развитие.  

 

Мерки за ограничаване/ адаптация 

− Използването на възобновяемата енергия, въвеждането на мерки за енергийна 

ефективност на съществуващия сграден фонд се очаква да доведат до смекчаване 

на последиците върху енергийния сектор и да има съпътстващи ползи, като 

например подобрено качество на въздуха от увеличаване на енергията от 

възобновяеми източници и по-добър достъп до енергия. 

− Изпълнение на Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми енергийни източници и биогорива в Община Банско за периода 

2020 - 2029 г. 
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Сектор „Гори“ 

 

Прогнозите за повишаване на температурата поради изменението на климата, по-

топлите зими и повече летни засушавания, заедно с по-големия брой и величина на 

екстремни климатични явления като топлинни и студени вълни, силни бури, мокър сняг 

и натрупване на лед, ще влошат здравето на горите и растежа на дърветата, ще увеличат 

атаките от патогенни насекоми и гъби, включително инвазивни видове, и ще причинят 

сериозни загуби вследствие на пожари и щети, причинени от бури. В бъдеще те може да 

допринесат за много високи икономически загуби, за влошаване способността на горите 

да фиксират въглерода и да повлияят на качеството на живот в България чрез намаляване 

възможностите за изпълняване на ценни екосистемни услуги. 

 

Мерки за ограничаване/ адаптация 

− Предотвратяване деградацията на почвите, подобряване опазването на 

биологичното разнообразие, повишаване производителността на ресурсите, както 

и подобряване на горското стопанство като икономическа дейност и потенциално 

важен източник на доходи. 

− Разработване на Програми за залесяване и повторно залесяване, които дават 

възможност да се запази един от най-важните природни ресурси, но също така да 

се предотврати ерозията на почвата и следователно да се намали рискът от 

наводнения и свлачища. 

− Агролесовъдството е интегрирана система, съчетаваща земеделието и горското 

стопанство, за създаване на продуктивни и устойчиви системи за земеползване 

чрез отглеждане на дървета и храсти покрай или между пасищата или полетата. 

Когато се прилагат правилно, агролесовъдните системи допринасят за 

адаптиране, включително защита от наводнения, повишен капацитет за 

задържане на вода, като същевременно генерират ползи от действия за смекчаване 

на последиците като съхранение на въглерод и намаляване на загубата на 

органични вещества в почвата. 

 

Сектор „Транспорт“ 

 

Най-значимите въздействия върху инфраструктурата от метеорологичните 

събития в България са резултат от наводнения и свлачища и срутища. Най-уязвими са 

Републиканската пътна мрежа и общинската транспортна инфраструктура (улици, 

пътища и инфраструктура за обществен транспорт). 

Транспортът оказва негативно въздействие върху качеството на секторите градска 

среда, човешко здраве, туризъм и биологично разнообразие и екосистеми. 

 

Сектор „Градска среда“ 

 

Градовете и селата са изпитали средно годишно повишаване на температурата и 

увеличен брой дни с интензивни валежи, често придружени от бури или градушка и 
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свързани с нарастващ брой наводнения, които са причинили значителни щети през 

последните години. Градската среда в България е уязвима и е изложена на значителен 

риск от бъдещите климатични промени. Тези рискове се изострят от остарялата и често 

неадекватна инфраструктура както в големите, така и в малките населени места и от 

големия дял на застаряващото население, предимно с ниски доходи и под прага на 

бедността. Тази уязвимост се увеличава от слабото осъзнаване на проблемите, причините 

за тях и евентуалната им превенция и управление както сред лицата, отговорни за 

вземането на решения, така и сред широката общественост. 

 

Мерки за ограничаване/ адаптация 

− Увеличаването на зелените площи осигурява намаляване на „топлинните 

острови“, увеличава капацитета за поемане на дъждовните води и подобрява 

качеството на въздуха и отдиха. 

− Прилагането на ефективни практики за управление на отпадъците осигурява 

потенциал за производство на биогаз и торове, които могат да увеличат 

селскостопанските добиви, както и да намалят емисиите на метан в атмосферата. 

− По-доброто управление на отпадъците води също така до повишаване 

ефективността на ресурсите с широко положително въздействие върху 

материалните потоци. 

 

Сектор „Води“ 

 

Опасностите от наводнения и суша са идентифицирани като най-съществени за 

водния сектор. Очаква се в районите, които използват подземни водни източници, да има 

по-малък риск от засушаване в резултат на недостиг на вода, поради наличието на 

подземни води, и бавния растеж на промишлените и селскостопанските дейности.  

 

Мерки за ограничаване/ адаптация 

− Обновяване и поддържане инфраструктурата за водоснабдяване, канализация, 

мелиорация, които към момента са в техническа готовност за справяне с 

изменението на климата. 

− Повишаване готовността на човешкия фактор, оператор или ползвател за 

справяне с възникването на природни рискове, защото населението и операторите 

на инфраструктура нямат исторически опит и не разполагат с добри практики при 

наводнения и суши и следователно са силно уязвими. 
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Таблица VІ.1. Мерки за смекчаване на изменението на климата 

МЕРКИ, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА 

ЕНЕРГЕТИКАТА И КЛИМАТА 

Цел / сектор Политики / мерки Мярка в ПИРО 

Измерение „Декарбонизация“ 

Сектор 

„Транспорт“ 

Ускорено разгръщане на 

инфраструктурата за 

зареждане на 

електрически и 

хибридни автомобили 

Мярка 2.2. Подобряване качеството на 

атмосферния въздух и питейните води 

2.2.1.4. Проекти във връзка с 

подписан Меморандум за 

сътрудничество между община 

Банско и Индустриален клъстер 

електромобили, съгласно който двете 

страни се ангажират с насърчаване 

развитието на интелигентната 

мобилност на местно ниво – изготвяне 

на модели за обществен транспорт с 

електрически автобуси по маршрута 

Банско-хижа Вихрен, междуградски 

транспортни схеми с електрически 

автомобили, мрежа от зарядни 

станции за електромобили и т.н. 

Насърчаване на 

използването на хибридни 

и електрически превозни 

средства, в съответствие с 

Третия национален план 

за действие по 

изменението на климата 

(мярката трябва да бъде 

продължена до 2030 г.) и в 

съответствие със 

стратегическите планове, 

предоставени от 

Министерството на 

транспорта 

Мярка 3.5. Интегрирани 

териториални инвестиции за 

повишаване качеството на живот и 

трансформация на региона в по-

социално справедлив с достъпни, 

съвременни и качествени публични 

услуги. 

3.5.2.1. Проекти за ИТИ за 

повишаване достъпа до спорт, 

рекреация (отдих), прояви на открито 

и практикуване на планинарство чрез 

осигуряване на централизиран 

транспорт в НП Пирин чрез 

електрически автомобили при 

съблюдаване режимите и нормите, 

определени в Плана за управление на 

НП „Пирин“. 

Рехабилитация и 

модернизация на 

съществуващата пътна 

инфраструктура за 

осигуряване на оптимална 

Мярка 4.3. Интегрирани 

териториални инвестиции за 

подобряване транспортната 

свързаност в подкрепа на 
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МЕРКИ, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА 

ЕНЕРГЕТИКАТА И КЛИМАТА 

Цел / сектор Политики / мерки Мярка в ПИРО 

Измерение „Декарбонизация“ 

скорост и оптимални 

режими на управление на 

автомобилните двигатели 

икономическото развитие и трудовата 

миграция в региона 

4.3.1.1. Модернизация на пътищата по 

направлението Гоце Делчев–Банско–

Симитли, както и по направлението 

Банско–Якоруда–Велинград, 

предвидена за повишаване на 

пропускателната способност и 

подобряване на транспортната 

достъпност в планинските райони. 

Двата проекта има индикация, че 

могат да влязат в програмния период 

2021-2027 г. и по този начин Банско, 

Велинград, Батак и Западните Родопи 

да станат курорти с международно 

значение и достъпност. 

Сектор 

„Управление 

на отпадъците“ 

Продължаване и 

увеличаване на 

разделното събиране на 

„зелени“ отпадъци в 

общините 

Мярка 2.3. Устойчиво управление на 

отпадъците 

2.3.1.1. Разширяване обхвата на 

системата за разделно събиране на 

отпадъците (вкл. и с насоченост към 

търговските обекти в общината, както 

и продължаване сътрудничеството в 

областта на разделното събиране на 

отпадъци от опаковки на територията 

на общината между „Екопак 

България“ АД и община Банско, както 

и изпълнение на дейности във връзка 

с подписан Меморандум с 

представители на хотели и заведения 

на територията на гр. Банско за 

ограничаване използването на 

минерална вода бутилирана в 

пластмасови бутилки с използването 

на стъклени такива); изграждане на 

инфраструктура и система за 

подземно събиране на битови 

отпадъци; своевременно почистване 

на нерегламентирани сметища 
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МЕРКИ, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА 

ЕНЕРГЕТИКАТА И КЛИМАТА 

Цел / сектор Политики / мерки Мярка в ПИРО 

Измерение „Декарбонизация“ 

Мярка 2.5. Развитие на устойчива и 

зелена местна икономика 

2.5.2.1. Реализиране на проекти за 

управление на промишлени отпадъци 

(в т.ч. отпадъци от аграрна дейност) за 

целите на кръговата и ниско 

въглеродната икономика и 

предотвратяване на емисиите на 

парникови газове. В т.ч. реализиране 

на дейности за рециклиране на  

отпадъци от производствена/аграрна 

дейност чрез създаване на 

предпоставки за разделно събиране 

и/или предварително третиране на 

същите, в т.ч. еко инвестиции в 

публични-частни партньорства за 

реализирането им в посока по-добро 

управление на отпадъците в контекста 

на кръговата и ниско въглеродна 

икономика и ресурсната ефективност; 

създаване на партньорства между 

релевантни заинтересовани страни за 

постигане на промишлена симбиоза 

Изграждане на общински 

съоръжения за 

оползотворяване на 

биоразградими 

отпадъци, с производство 

на енергия и компост 

Мярка 2.3. Устойчиво управление на 

отпадъците 

2.3.1.2. Развитие на система за 

събиране и оползотворяване на 

биологични и биоразградими 

отпадъци - обхващане на обекти за 

събиране на зелени биоотпадъци от 

обществени места, обхващане на 

обекти, генериращи хранителни 

отпадъци, вкл. чрез изграждане на 

„Инсталация за управление на 

хранителни отпадъци“ от места за 

настаняване и хранене, вкл. и 

биоразградими от селското 

стопанство. 
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МЕРКИ, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА 

ЕНЕРГЕТИКАТА И КЛИМАТА 

Цел / сектор Политики / мерки Мярка в ПИРО 

Измерение „Декарбонизация“ 

Мярка 2.6. Интегрирани 

териториални инвестиции за 

регионално управление на отпадъците 

и природните рискове 

2.6.1.1. Проекти за ИТИ по линия на 

Регионалната система за управление 

на отпадъците на общините Разлог, 

Банско, Белица и Якоруда за 

изграждане на регионално депо 

Сектор 

„Земеползване, 

промяна в 

земеползването 

и горско 

стопанство“ 

Увеличаване на площта за 

градски и крайградски 

паркове и зелени зони 

Мярка 2.4. Интервенции срещу 

климатичните промени 

2.4.2. Група проекти за адаптация към 

изменението на климата чрез 

екосистемни решения и изграждане на 

зелена инфраструктура в Община 

Банско 

Увеличаване на 

плътността в изброените 

природни и изкуствени 

насаждения 

Мярка 2.6. Интегрирани 

териториални инвестиции за 

регионално управление на отпадъците 

и природните рискове 

2.6.2.1. Проекти за ИТИ по линия 

регионално управление на геоложките 

рискове чрез геозащитни мерки и 

дейности; управление на рисковете от 

наводнения; управление на територии 

с лавинна опасност (вкл. превантивна 

защита от лавини чрез прилагането на 

общинския план за защита при 

бедствия (съгласно разпоредбите на 

чл. 9 от Закона за защита от бедствия); 

изграждане на противолавинни и 

снегозадържащи съоръжения 

(преградни каменни стени; високи V-

образни насипи за разделяне на 

лавината; поставяне на огради и 

мрежи в началото или края на 

склоновете; дървени или метални 

тунели за защита на инфраструктурни 

обекти, противолавинно залесяване и 
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МЕРКИ, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА 

ЕНЕРГЕТИКАТА И КЛИМАТА 

Цел / сектор Политики / мерки Мярка в ПИРО 

Измерение „Декарбонизация“ 

др.п.) при съблюдаване режимите и 

нормите, определени в Плана за 

управление на НП „Пирин“). 

Измерение „Енергийна ефективност“ 

Мерки по 

енергийна 

ефективност и 

възобновяеми 

източници по 

Механизма за 

възстановяване 

и устойчивост, 

Структурни 

фондове, 

национални и 

международни 

програми за 

периода 2021 – 

2027 г. 

Инвестиции в енергийната 

ефективност на сгради 

(публични, жилищни и 

промишлени), инвестиции 

в енергоспестяващо 

осветление 

Мярка 2.4. Интервенции срещу 

климатичните промени 

2.4.2. Група проекти за смекчаване 

изменението на климата чрез 

въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност 

Поетапно 

изваждане от 

употреба на 

отоплителните 

уреди на 

твърдо гориво, 

които не 

отговарят на 

изискванията 

на 

Регламентите 

за екодизайн 

(ЕС) 2015/1185 

и (ЕС) 

2015/1189 и 

замяната им с 

други средства 

за отопление 

Подмяна на 

отоплителните уреди на 

твърдо гориво на 

домакинствата 

Мярка 2.2. Подобряване качеството на 

атмосферния въздух и питейните води 

2.2.1.1. Поетапна подмяна на 

отоплителни уреди на твърдо гориво в 

домакинствата; Въвеждане на 

финансови стимули за замяна на 

печките за отопление с 

екосертифицирани печки и печки на 

пелети. 
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Таблица VІ.2 Мерки за адаптация към изменението на климата 

МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ 

ЗА АДАПТАЦИЯ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА 

Сектор / 

Оперативна цел 

от НСАИК и 

План за 

действие 

Дейност Мярка в ПИРО 

Сектор „Селско стопанство“ 

Адаптиране на 

селско-

стопанската 

производител-

ност (култури) 

Разработване на 

подходящи 

напоителни 

системи 

Мярка 2.5. Развитие на устойчива и зелена 

местна икономика 

2.5.1.1. Реализиране на проекти за зелени 

инвестиции, вкл. стартиране на 

производство на зелени продукти (стоки и 

услуги), в т.ч.: рехабилитация на 

мелиоративни системи в землището на 

Община Банско - необходима с цел 

развитие на аграрния сектор 

Отглеждане на 

култури, 

адаптирани към 

климата 

Мярка 2.5. Развитие на устойчива и зелена 

местна икономика 

2.5.1.2. Реализиране на проекти за 

развитие на екологично чисти 

производства, биоземеделие и скъсяване 

веригите на доставки, вкл. свързване на 

туризма с местните (вкл. ТСГ) вериги на 

доставки в контекста на Европейската 

стратегия „От фермата до трапезата“ 

(„farm to fork“ EU strategy) 

Сектор „ Биологично разнообразие и екосистеми“ 

Привеждане в 

съответствие на 

стратегическото 

планиране и 

прилагащото 

законодателство 

Обвързване на 

вземането на 

решения, 

ресурсите и 

финансирането с 

ефективната 

оценка на 

подобреното 

състояние на 

екосистемата 

Мярка 2.1. Опазване на биологичното 

разнообразие и екосистемите 

2.1.1.1. Изпълнение на мерки за 

подобряване на благоприятния 

природозащитен статус (БПС) на видове и 

местообитания от Националната 

приоритетна рамка за Натура 2000 на 

териториите на защитените зони в община 

Банско 

Устойчиво 

използване на 

съществуващите 

Възстановяване 

на екосистемите - 

дългосрочна 

Мярка 2.5. Развитие на устойчива и зелена 

местна икономика 

2.5.1.3. Реализиране на 

проекти/инициативи, идентифицирани 
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МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ 

ЗА АДАПТАЦИЯ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА 

Сектор / 

Оперативна цел 

от НСАИК и 

План за 

действие 

Дейност Мярка в ПИРО 

екосистемни 

услуги 

бизнес 

възможност 

като добри практики при участието на 

община Банско в проект „Пътят на 

пчелите“, включително чрез засаждане на 

медоносни растения на общински терени, 

популяризация ролята на пчелите от най-

ранна възраст на населението, раздаване 

недвижими имоти за устройване на 

пчелини, подпомагане в решаването на 

проблемите на местните пчелари - 

производители на мед и пчелни продукти 

и т.н., с цел формиране на съвременно 

мислене и предприемане на съвременни 

действия за опазване на пчелите 

Местно развитие 

и равнопоставен 

достъп до 

екосистемните 

услуги 

Мярка 1.3. Подобряване на 

инвестиционния климат и 

предприемаческата екосистема за 

икономически растеж 

1.3.2.2. Проекти в подкрепа на 

предприемаческата екосистема и 

развиването на предприемачеството 

(новостартиращ бизнес в приоритетни 

сектори, семеен бизнес, бързоразвиващи 

се МСП и т.н.) в креативни и рекреативни 

индустрии с акцент върху новите 

технологии в тях, в т.ч. дейности за 

приобщаващо предприемачество, 

социално предприемачество, 

предприемачество с акцент създаване на 

работни места; производствени 

инвестиции за растеж и повишаване 

конкурентоспособността на 

съществуващи местни предприятия, вкл. 

семейни предприятия, предприятия от 

творческите индустрии и занаятите; 

изграждане на открити „зелени офиси“, 
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МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ 

ЗА АДАПТАЦИЯ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА 

Сектор / 

Оперативна цел 

от НСАИК и 

План за 

действие 

Дейност Мярка в ПИРО 

обезпечени с Интернет, както и офиси тип 

„споделено пространство“. 

Сектор „Енергетика“ 

Подобряване 

на енергийната 

ефективност в 

сградите и 

промишлените 

системи 

Предприемане на 

допълнителни 

усилия за 

мотивиране на 

крайните 

потребители на 

енергия за 

осъществяване на 

мерки за 

спестяване на 

енергия 

(домакинства и 

промишленост) 

Мярка 2.4. Интервенции срещу 

климатичните промени 

2.4.2. Група проекти за смекчаване 

изменението на климата чрез въвеждане 

на мерки за енергийна ефективност 

Сектор „Гори“ 

Устойчиво 

управление на 

процесите на 

възобновяване и 

увеличаване на 

площта и 

дървесния запас 

на горските 

територии 

Възстановяване 

на горски 

територии силно 

засегнати от 

природни 

нарушения или 

съхнене, и 

залесяване с цел 

подобряване на 

защитните 

функции на 

гората по 

отношение на 

водите и почвите 

Мярка 2.6. Интегрирани териториални 

инвестиции за регионално управление на 

отпадъците и природните рискове 

2.6.2.1. Проекти за ИТИ по линия 

регионално управление на геоложките 

рискове чрез геозащитни мерки и 

дейности; управление на рисковете от 

наводнения; управление на територии с 

лавинна опасност (вкл. превантивна 

защита от лавини чрез прилагането на 

общинския план за защита при бедствия 

(съгласно разпоредбите на чл. 9 от Закона 

за защита от бедствия); изграждане на 

противолавинни и снегозадържащи 

съоръжения (преградни каменни стени; 

високи V-образни насипи за разделяне на 

лавината; поставяне на огради и мрежи в 

началото или края на склоновете; дървени 

или метални тунели за защита на 
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МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ 

ЗА АДАПТАЦИЯ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА 

Сектор / 

Оперативна цел 

от НСАИК и 

План за 

действие 

Дейност Мярка в ПИРО 

инфраструктурни обекти, противолавинно 

залесяване и др.п.) при съблюдаване 

режимите и нормите, определени в Плана 

за управление на НП „Пирин“). 

Сектор „Транспорт“ 

Преглед и 

усъвършенстване 

на 

експлоатацията и 

поддържането 

Разработване и 

прилагане на 

програма за 

укрепване на 

устойчивостта на 

пътната мрежа 

към екстремни 

метеорологични 

явления 

Мярка 4.1. Осигуряване на  достъп и по-

добра пространствена свързаност 

4.1.1. Група проекти за изграждане и 

реконструкция на общинска пътна мрежа 

Мярка 4.3. Интегрирани териториални 

инвестиции за подобряване транспортната 

свързаност в подкрепа на икономическото 

развитие и трудовата миграция в региона 

4.3.1.1. Модернизация на пътищата по 

направлението Гоце Делчев – Банско - 

Симитли, както и по направлението 

Банско – Якоруда - Велинград, предвидена 

за повишаване на пропускателната 

способност и подобряване на 

транспортната достъпност в планинските 

райони. Двата проекта има индикация, че 

могат да влязат в програмния период 2021-

2027 г. и по този начин Банско, Велинград, 

Батак и Западните Родопи да станат 

курорти с международно значение и 

достъпност. 

Сектор „Градска среда“ 

Технологии / 

Строителство - 

Прилагане на 

нови Еврокодове 

и технически 

норми в 

планирането, 

проектирането, 

строителните 

Подобряване на 

надзора на 

строителството и 

поддръжката, 

мониторинга и 

контрола от 

страна на 

компетентните 

органи, както и на 

Хоризонтално интегриране в други мерки  

и инвестиционни проекти от програмата 

за реализация на ПИРО. 



322 

 

МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ 

ЗА АДАПТАЦИЯ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА 

Сектор / 

Оперативна цел 

от НСАИК и 

План за 

действие 

Дейност Мярка в ПИРО 

технологии и 

материали 

системите за 

Общо управление 

на качеството за 

проекти и 

строителство чрез 

сертифициране за 

устойчиво 

строителство 

Насърчаване на 

зелено, 

интелигентно и 

иновативно 

планиране, 

проектиране и 

сертифициране на 

градове, сгради и 

технологии 

Сектор „Води“ 

Адаптиране на 

експлоатацията 

Включване на 

мерките за 

адаптация към 

изменението на 

климата в 

плановете за 

развитие на 

инфраструктурата 

във водния сектор 

Мярка 2.2. Подобряване качеството на 

атмосферния въздух и питейните води 

2.2.2. Група проекти за подобряване на 

достъпа до водоснабдяване, качеството на 

питейните води и намаляване загубите им 
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Таблица VІ.3. Мерки за адаптация към изменението на климата 

МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ 

Сектор / 

Оперативна цел 

от НСАИК и 

План за 

действие 

Дейност Мярка в ПИРО 

Линейна 

инфраструктура 

за защита от 

наводнения 

Почистване и 

брегоукрепителни 

дейности/мерки 

за постоянна 

защита 

Мярка 2.4. Интервенции срещу 

климатичните промени 

2.4.3. Група проекти за адаптация към 

изменението на климата чрез управление 

на риска от наводнения 

 

Таблица VІ.4. Мерки за адаптация към изменението на климата 

ДРУГИ МЕРКИ 

Сектор / 

Оперативна цел 

от НСАИК и 

План за 

действие 

Дейност Мярка в ПИРО 

Зелена 

инфраструктура 

Екосистемни 

решения за 

адаптация към 

изменението на 

климата 

Мярка 2.2. Подобряване качеството на 

атмосферния въздух и питейните води 

2.2.1.2. Стимулиране ползването на 

алтернативни екосъобразни енергийни 

източници /т.н. зелена енергия/, вкл. и 

използване на покривните пространства 

на сградите 
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ЧАСТ VIІ. 

НЕОБХОДИМИ 

ДЕЙСТВИЯ И 

ИНДИКАТОРИ ЗА 

НАБЛЮДЕНИЕ И 

ОЦЕНКА НА ПИРО 
 

; 
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Наблюдението на изпълнението на ПИРО се извършва с цел постигане на 

ефективност и ефикасност на стратегическото планиране на регионалното и 

пространственото развитие, програмирането, управлението и ресурсното им 

осигуряване. 

Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за регионално 

и 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 

ПИРО. 

 

Системата за наблюдение 

 

За постигане целите на наблюдението се изгражда система за наблюдение, която 

отговаря на специфичните условия и организация за изпълнение на ПИРО. Системата за 

наблюдение обхваща: 

− източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране 

на информация; 

− индикаторите за наблюдение; 

− органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа; 

− системата на докладване и осигуряване на информация и публичност. 

 

Наблюдението на изпълнението на ПИРО се извършва въз основа на официални 

данни на Националния статистически институт, на Евростат, на административната 

статистика на Агенцията по заетостта, както и на данни от други национални, регионални 

и местни източници на информация. 

 

Наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на Община Банско 

 

Орган за наблюдение на плана за интегрирано развитие на общината е 

Общинският съвет. В процеса на наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано 

развитие на общината общинският съвет осигурява участието на заинтересованите 

органи, организации, физически и юридически лица при спазване на принципа за 

партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на плана за интегрирано 

развитие на общината. 

Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на 

плана за интегрирано развитие на общината се осигурява от бюджета на общината или 

със средства от фондовете на Европейския съюз. 

Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на плана за 

интегрирано развитие на общината. За резултатите от наблюдението на изпълнението на 

плана за интегрирано развитие на общината се разработва годишен доклад. 
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Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на ПИРО 

 

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано 

развитие на общината се изготвя по определен от кмета на общината ред и се одобрява 

от общинския съвет по предложение на кмета на общината. Докладът се изготвя и внася 

за обсъждане и одобряване от общинския съвет до 31 март на всяка следваща година. 

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано 

развитие на общината е публичен и се оповестява на страницата на общината в интернет. 

Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано 

развитие на общината осигуряват информация за изготвяне на междинната и 

последващата оценка на плана. 

Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на плана за 

интегрирано развитие на общината се изпраща на председателя на областния съвет за 

развитие в 7-дневен срок от решението за тяхното одобряване. 

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано 

развитие на общината съдържа информация за: 

1. общите условия за изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината 

и в частност промените в социално-икономическите условия в общината; 

2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана за 

интегрирано развитие на общината въз основа на индикаторите за наблюдение; 

3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на 

ефективност и ефикасност при изпълнението на плана за интегрирано развитие на 

общината, в т. ч.: 

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и 

анализ на данни; 

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на плана за 

интегрирано развитие на общината през съответната година, както и мерките за 

преодоляване на тези проблеми; 

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по 

изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината; 

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на плана за интегрирано 

развитие на общината със секторните политики, планове и програми на територията на 

общината, включително мерките за ограничаване изменението на климата и за 

адаптацията към вече настъпилите промени; 

д) мерките за прилагане принципа на партньорство; 

е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година; 

4. изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите 

на плана за интегрирано развитие на общината с размера на усвоените средства за 

отчетния период и източниците на тяхното финансиране; 

5. заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на 

плана за интегрирано развитие на общината. 

В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за 

партньорство участват общинският съвет, кметът на общината, кметските наместници, 

общинската администрация, социалните и икономическите партньори, 
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неправителствените организации, представителите на гражданското общество в 

общината. 

 

Изменение и актуализация на Програмата за реализация и приложенията към нея 

 

Изменение и актуализация на плана се допуска при условията, посочени в ППЗРР, 

в т.ч.: 

− при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината; 

− в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в 

законодателството на ЕС; 

− при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху 

изпълнението на плана. 

Същевременно, актуализация на програмата за реализация на плана може да бъде 

извършвана периодично въз основа на изводите и препоръките в годишните доклади за 

наблюдение с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението му и 

постигане на целите и приоритетите за развитие. 

Периодичната актуализация на програмата за реализация и приложенията към нея 

се извършва с цел включване на нови мерки, дейности, проекти или източници на 

финансиране. Така например, в случай на възникнала възможност за включването на 

допълнителни ресурси – средства от оперативните програми за периода 2021-2027г. или 

от други национални или донорски проекти и програми, при актуализацията на 

програмата за реализация могат да бъдат идентифицирани допълнителни проектни идеи, 

които да бъдат финансирани с допълнителните ресурси. 

Допълнителни мерки, дейности и проекти/проектни идеи се включват в 

програмата или приложенията към нея само чрез обосновка на приноса им към 

постигането на целите и приоритетите на плана при спазване на принципа на интегриран 

подход. 

Изготвеният актуализиран ПИРО се приема при условията и по реда за 

изработване и приемане на плана. Същото важи и за актуализацията на програмата за 

реализация на ПИРО: изменение и актуализация на програмата за реализация се 

извършва при стриктно спазване на принципа на партньорство и прилагане на мерките 

от комуникационната стратегия, описани в част ІІІ от плана. Актуализацията на 

програмата за реализация се одобрява от общинския съвет по предложение на кмета на 

общината. 

 

Наблюдение и оценка на ПИРО 

 

Наблюдението и оценката на ПИРО се осъществява, в съответствие с 

разпоредбите на ППЗРР.  Съгласно изискванията на ЗРР, за изпълнението на ПИРО 

извършва междинната и последващата оценка на изпълнението. 

Междинната оценка включва192: 

 
192 чл. 33 (2) от ЗРР 
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1. оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 

2. оценка на степента на постигане на съответните цели; 

3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

4. изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ. 

 

Междинната оценка се извършва в средата на периода на действие на ПИРО. На 

базата на така посоченото нормативно основание е предвидено междинната оценка на 

ПИРО Банско да бъде извършена през 2024 година. 

 

Последващата оценка включва193: 

 

1. Оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 

2. Оценка на общото въздействие; 

3. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

4. Изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и 

местно развитие. 

Последващата оценка се извършва не по-късно от една година след 

изтичането на периода на действие на ПИРО, т.е. до края на 2028г.  

 

Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет 

доклади за резултатите от междинната и последващата оценка на изпълнението на 

общинския план за развитие. 

Докладите се публикуват на страницата на общината в интернет и на 

портала за обществени консултации на Министерския съвет. 

 

Индикатори за наблюдение 

 

Индикаторите за наблюдение и оценка са дефинирани съобразно смисъла и 

съдържанието на стратегическите цели и приоритетните области на стратегията. 

Системата от индикатори обединява два основни компонента – индикатори за резултат, 

проследяващи степента на изпълнение на целите, както и индикатори за продукт, 

измерващи ефектите от изпълнението на мерките в рамките на приоритетните области. 

Двата вида индикатори са въведени в следствие на предписанията от „Методическите 

указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община 

(ПИРО) за периода 2021-2027г.“. 

При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и 

оценка на изпълнението на ПИРО са взети предвид общите индикатори в областта на 

регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на 

ЕС през периода 2021-2027г.194  

 
193 чл. 34 (2) от ЗРР 
194 Бележка: Списък на общите индикатори, съгласно проектите на Регламенти на ЕС за периода 2021-2027 

г., е представен в Приложение № 3а към настоящите Методически указания. 

http://www.strategy.bg/
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Индикаторите са избрани в синхрон с наличната и регулярно поддържана 

информационна основа в България и наличните данни в община Банско. Така могат да 

бъдат посочени техни начални, междинни и целеви стойности. Инструментът ще бъде 

основно средство за изготвяне на годишните доклади за изпълнението на ПИРО, 

междинната и последващата оценка на плана. 

По отношение на наблюдението и оценката на изпълнението на плана е 

разработена система за наблюдение, оценка и актуализация, обвързваща функциите на 

участващите звена и времеви график за действие. Подробно описани са отговорностите 

и компетенциите на отделните звена, посочена е логическата и времева обвързаност 

между отделните функции. Идентифицирани са ключови събития от процеса за 

наблюдение, оценка и актуализация на плана и конкретното участие и принос на 

въвлеченото звено. Ключовите събития са точно разположени във времето, за да се 

въведе управляема система от последователни и конкретно разписани стъпки. Посочен е 

начинът за интегрирането на индикаторите в отделните стъпки на наблюдението и 

оценката. Отбелязан е подходящият момент за изготвяне на междинна и последваща 

оценка, както и на актуализация на ПИРО, когато това е необходимо. 

 

Приложение №3. Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на ПИРО на 

община Банско за периода 2021-2027 г. 
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ЧАСТ VIII. 

ПРИЛОЖЕНИЯ  
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Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Банско за периода 2021-2027 г.: описание на 

предвидените мерки и дейности 

 

Приоритет Мярка 
Дейност/проектна 

идея* 
Кратко описание 

Територия/зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)** 

Индикативен 

бюджет (в 

хил. лв.) 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнение 

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката  

Визия за развитие 

Община Банско:  

- по-привлекателна/притегателна чрез оползотворяване потенциала на местните ресурси и културно многообразие за ускоряване развитието на 

креативните и рекреативни индустрии;  

- по-социална чрез осигуряване на съвременни, адекватни здравни, социални и образователни услуги и достъп до спорт за повишаване качеството на живот; 

- по-свързана чрез подобряване на общинската инфраструктура и физическата среда за оптимизиране пространствената  свързаност и достъпност; 

- по-устойчива/зелена чрез опазване на биологичното разнообразие и екосистемите, подобряване качеството на атмосферния въздух и водите, правилно 

управление на отпадъците, превенция и адаптация към климатичните промени и развитие на екологично чисти производства, биоземеделие, скъсяване 

веригите на доставки, кръгова и нисковъглеродна икономика за опазване на околната среда за бъдещите поколения. 

Стратегическа цел 1. Трансформация на Община Банско в по-притегателна и по-устойчива територия 

Приоритет 1. Ускоряване развитието на креативните и рекреативни индустрии за трансформация на Община Банско в по-притегателна чрез 

оползотворяване потенциала на местните ресурси и културно многообразие, и диверсифициране на местния туристически продукт (с фокус - 

туризъм) 

Приоритет 1 

Мярка 1.1. 

Устойчиво 

опазване на  

културното 

наследство, 

историческата 

среда и 

културното 

многообразие   

1.1.1. Група проекти 

за реставрация, 

консервация, 

експониране и 

социализация на 

недвижими културни 

ценности 

1.1.1.1. Проект за 

реставрация, 

консервация, 

експониране и 

социализация на 

къща музей 

"Неофит Рилски", 

"Велянова къща", 

къща музей 

"Рилски метох - 

Цялата 

територия на 

общината 

9,500 

 Стратегически 

план за развитие 

на земеделието и 

развитие на 

селските райони 

за периода 2023 – 

2027 г.; ФМ на 

ЕИП; общински 

бюджет; 

ИНТЕРРЕГ, 

2022-2027 г. Община Банско  
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иконна изложба", 

археологически 

обект "Свети 

Никола", 

анимиране на 

изградена 

туристическа 

инфраструктура в 

“Централен 

посетителско-

туристическо 

информационен 

център” с цел 

подобряване 

достъпа до 

туристическа 

инфраструктура и 

туристически 

атракции, както и 

модернизация на 

туристическите 

атракции 

подобряване на 

инвестиционния 

климат и бизнес 

средата (наличен 

идеен проект) 

други програми 

на ЕК 

Приоритет 1   

1.1.2. Група проекти 

за диференциране 

и/или 

диверсифициране на 

местни туристически 

продукти и услуги  

1.1.2.1. 

Проектиране на 

концептуално 

пространство 

„галерия-музей” в 

обема на 

съществуващ 

музеен комплекс – 

„Дом на 

изкуствата”, гр. 

Банско - проекта 

включва 

СЗВ1-Общински 

център гр. 

Банско 

700 

 Стратегически 

план за развитие 

на земеделието и 

развитие на 

селските райони 

за периода 2023 – 

2027 г.; ФМ на 

ЕИП; общински 

бюджет; 

ИНТЕРРЕГ, 

други програми 

на ЕК 

2022-2027 г. Община Банско  
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използването на 

съвременните 

технологии за 

представяне и 

изразяване, за 

едно по-пълно, 

интересно и 

сетивно достъпно 

изживяване от 

страна на 

посетителите на 

музея и тяхното 

запознаване, от 

друга гледна точка 

с Пиринския 

регион и по-

специално с 

неговият 

своеобразен 

туристически 

център гр. Банско. 

Мултимедийното 

преживяване, 

планирано в 

рамките на 

проекта, заедно с 

традиционните 

експонати, биха 

могли да 

инициират силни 

впечатления и 

стимули във 

възприятията на 

туристите, които 

да постигнат едно 

ново, иновативно 

ниво на разбиране 

на културата, 

историята, 



334 

 

архитектурата, 

занаятите, езиците 

и нравите в 

Пиринския регион 

(наличен идеен 

проект)  

Приоритет 1     

1.1.2.2. Проект за 

създаване и 

популяризиране на 

туристически 

дестинации и 

атракции, вкл. 

свързването им в 

пограничния 

район чрез ТГС, в 

т.ч. създаване на 

тематични мрежи 

и маршрути; 

адаптиране на 

туристическия 

сектор към 

климатичните 

промени; развитие 

на човешките 

ресурси и 

предприемаческит

е умения в 

туризма 

Цялата 

територия на 

общината 

500 

 ФМ на ЕИП; 

общински 

бюджет; 

ИНТЕРРЕГ, 

други програми 

на ЕК 

2022-2027 г. Община Банско  

Приоритет 1     

1.1.2.3. Проекти за 

развитие на 

кулинарен 

туризъм, вкл. чрез 

интегрирането му 

в обща 

маркетингова 

стратегия и 

Цялата 

територия на 

общината 

100 

 ФМ на ЕИП; 

общински 

бюджет; 

ИНТЕРРЕГ, 

други програми 

на ЕК, частни 

инвестиции 

2022-2027 г. 
Община Банско, 

частни субекти  
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имплементиране 

на различни 

дейности, които да 

спомагат 

развитието на 

кулинарния 

туризъм за 

превръщането на 

Банско в 

кулинарна столица 

за регион Рила-

Пирин (по 

предложение от 

Задруга на 

банските механи 

"Уникално 

Банско", 

отправено при 

провеждане на 

фокус-групи) 

Приоритет 1     

1.1.2.4. Проекти за 

създаване на среда 

за развитие на 

нови форми на 

устойчив, 

екологичен и 

атрактивен 

туризъм (вкл. 

обмен на добри 

практики), в т.ч.: 

създаване на 

"Иновативна 

стратегия за 

развитие на 

устойчив, 

екологичен и 

атрактивен 

туризъм в община 

Банско", 

Цялата 

територия на 

общината 

1 000 

 Стратегически 

план за развитие 

на земеделието и 

развитие на 

селските райони 

за периода 2023 – 

2027 г.; ФМ на 

ЕИП; общински 

бюджет; 

ИНТЕРРЕГ, 

други програми 

на ЕК, частни 

инвестиции  

2022-2027 г. 
Община Банско, 

частни субекти  
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съвместно с 

местния 

туристически 

бизнес и 

реализация на 

План за действие 

на стратегията; 

създаване на 

дребномащабни 

туристически 

атракции, напр. 

макети с фигури с 

традиционни 

носии, макет на в 

Кончето и в. 

Вихрен, макет на 

ски/сноуборд (по 

предложение на 

Сдружение "Съюз 

на туристическия 

бизнес-Банско" 

при провеждане на 

фокус-групи) 

Приоритет 1   

1.1.3. Група проекти 

за дигитализация на 

културното 

наследство и 

музейните експонати 

1.1.3.1. 

Подпомагане 

развитието на 

туристическия 

потенциал на 

община Банско с 

фокус върху 

културното 

наследство и 

надграждаща 

модерния облик на 

населените места в 

общината чрез 

дигитализация на 

културното 

наследство и 

Цялата 

територия на 

общината 

В съответствие с 

условията на  

финансиращата 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

НПВУ, ФМ на 

ЕИП, общински 

бюджет, 

ИНТЕРРЕГ, други 

програми на ЕК, 

частни инвестиции 

2022-2027 г. 
Община Банско, 

частни субекти  
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музейните 

експонати, и 

излагането им в 

иновативна 

дигитална 

туристическа 

платформа/систем

а  

Приоритет 1 

Мярка 1.2. 

Развитие на 

културните, 

креативните и 

рекреативни 

индустрии 

1.2.1. Група проекти 

за събитийна 

реализация и 

обогатяване на 

културния календар 

чрез преобразуване и 

развитие на 

пространства за 

култура, творчество, 

занаятчийство и 

туристически 

атракциони 

1.2.1.1. Проекти в 

подкрепа на 

провеждането на 

различни 

креативни и 

рекреативни 

събития, в т.ч. 

фестивали, 

творчески изяви, 

културно-

развлекателни 

прояви и други 

сходни 

мероприятия, 

както и 

облагородяване на 

пространства за 

реализирането им 

(вж. най-отдолу в 

забележка) 

Цялата 

територия на 

общината 

В съответствие с 

условията на  

финансиращата 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

ФМ на ЕИП; 

ИНТЕРРЕГ, 

програми на ЕК, 

частни инвестиции 

2022-2027 г. 
Община Банско, 

частни субекти  

Приоритет 1     

1.2.1.2. Проект 

"Банско - най-

автентичното 

място на 

българския 

фолклор" за 

интервенции и 

инвестиции в 

СЗВ1-Общински 

център гр. 

Банско 

24 

ФМ на ЕИП; 

ИНТЕРРЕГ, 

програми на ЕК, 

частни инвестиции 

2022-2027 г.  частни субекти  
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Къща на занаятите 

в гр. Банско, която 

да се използва 

като малък център 

на фолклорната 

дейност през 

зимните месеци и 

при малки събития 

(по фиш за 

проектна идея на 

НПО "ХоумНет” 

Източна Европа и 

Централна Азия") 

Приоритет 1     

1.2.1.3. Проект 

"Културното 

наследство на 

Добринище" за 

инвестиране в 

местния 

туристически 

продукт в областта 

на културата, 

свързано с 

традиция, бит, 

обичаи, занаяти и 

кулинария през 

всички сезони на 

годината, вкл. 

инвестиции в: 

закупуване на 

реквизит за 

пресъздаване на 

стародавни 

традиции, обичаи, 

обреди и занаяти; 

провеждане на 

Фолклорна 

поредица 

"Добринишко 

СЗВ2 - гр. 

Добринище 
182 

НПВУ; ФМ на 

ЕИП; ИНТЕРРЕГ, 

програми на ЕК, 

частни инвестиции 

2022-2027 г. 
Община Банско, 

частни субекти  



339 

 

лято", 

Международен 

фестивал "Шарена 

стомна", лятно 

кино, поредица от 

концерти и 

конкурси на 

площада в град 

Добринище; 

възраждане на 

киното-визуално 

изкуство, 

прожекции в 

салона на 

читалището, 

театрално 

изкуство; 

рекламно-

информационни 

дейности; 

интервенции в 

библиотека- 

информационен 

център, вкл. 

дигитализация на 

библиотеката, 

иновации и 

модерни практики 

в съвременната 

библиотека. (по 

фиш за проектна 

идея на Народно 

читалище 

"Димитър Благоев 

1925", гр. 

Добринище) 
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Приоритет 1     

1.2.1.4. Проект за 

изграждане на 

Музей на 

хигиената 

(подобен на музея 

в гр. Дрезден, 

Германия) с цел 

създаване на нова 

атракция за 

привличане на 

семейства с деца и 

ученици от зелени 

лагери - без 

проектна 

готовност (по 

предложение на 

Сдружение "Съюз 

на туристическия 

бизнес-Банско" 

при провеждане на 

фокус-групи) 

Цялата 

територия на 

общината 

В съответствие с 

условията на  

финансиращата 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

ФМ на ЕИП; 

ИНТЕРРЕГ, 

програми на ЕК, 

частни инвестиции 

2022-2027 г.  частни субекти  

Приоритет 1     

1.2.1.5. Проект за 

изграждане на 

атрактивен 

сватбен параклис с 

цел развитие на 

Банско като 

сватбена 

дестинация с 

отлична 

материална база за 

настаняване и 

изхранване, вкл. 

около параклиса 

може да се 

направи място за 

глемпинг, както и 

изграждане на 

инфраструктура за 

Цялата 

територия на 

общината 

600 

 Стратегически 

план за развитие на 

земеделието и 

развитие на 

селските райони за 

периода 2023 – 

2027 г., ФМ на 

ЕИП; ИНТЕРРЕГ, 

програми на ЕК, 

частни инвестиции 

2022-2027 г. 
 Община Банско, 

частни субекти  
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каравани - без 

проектна 

готовност (по 

предложение на 

Сдружение "Съюз 

на туристическия 

бизнес-Банско" 

при провеждане на 

фокус-групи) 

Приоритет 1     

1.2.1.6. Проект за 

изработване на 

гранзиозна 

пластика от 

ковано желязо и 

дърво с цел 

създаване на 

атракция за 

възрастни и деца, 

което да се 

обвърже с реклама 

и промоции (по 

предложение на 

Задруга на 

банските механи 

"Уникално 

Банско" при 

провеждане на 

фокус-групи) 

СЗВ1-Общински 

център гр. 

Банско 

50 

 ФМ на ЕИП; 

ИНТЕРРЕГ, 

програми на ЕК, 

частни инвестиции 

2022-2027 г. 
 Община Банско, 

частни субекти  

Приоритет 1   

1.2.2. Група проекти 

за 

интернационализация 

на местните 

туристически 

продукти и 

подобряване 

позиционирането им 

на съответните 

целеви пазари  

1.2.2.1. Проекти в 

подкрепа на 

интернационализа

цията на местните 

туристически 

продукти и 

подобряването на 

позиционирането 

им на съответните 

целеви пазари чрез 

развитие, 

Цялата 

територия на 

общината 

В съответствие с 

условията на  

финансиращата 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

НПВУ, ФМ на 

ЕИП, частни 

инвестиция, 

Общински бюджет 

2022-2027 г. 
Община Банско, 

частни субекти 
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усъвършенстване 

и интегритет на 

туристическото 

предлагане на 

различните видове 

туризъм 

(културен, вино и 

гурме, бизнес, 

конферентен, 

събитиен, 

фестивален, 

спортен, шопинг 

туризъм); чрез 

разработване и 

въвеждане на 

системи за 

споделено 

иновативно 

развитие на 

туристическия 

сектор между 

общината и 

заинтересованите 

страни, 

повишаване на 

капацитета на 

частния сектор 

ангажиран с 

развитието на 

туризма и др. 
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Приоритет 1 

Мярка 1.3. 

Подобряване 

на 

инвестиционн

ия климат и 

предприемаче

ската 

екосистема за 

икономически 

растеж 

1.3.1. Група проекти 

за дигитална и 

технологична 

трансформация на 

местната икономика 

1.3.1.1. Проекти, 

насочени към 

дигитализация на 

местната 

икономика (в т.ч. 

аграрния й сектор) 

чрез внедряване на 

технологии от 

Индустрия 4.0 в 

предприятията, 

осъществяващи 

приоритетни 

икономически 

дейности, 

идентифицирани и 

изведени в 

НСМСП 2021-

2027г., вкл. 

въвеждане на 

стандарти в 

областта на 

Индустрия 4.0; 

инвестиции за 

въвеждане на 

цифрови 

технологии, 

софтуер, цифрови 

приложения и 

прилагане на 

подходящи 

процеси за 

киберсигурност и 

поверителност на 

данните в 

предприятията 

и/или в публичния 

сектор; 

повишаване на 

дигиталните 

Цялата 

територия на 

общината 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите 

инв. проекти, 

съгл. условията 

за допустимост 

на разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК) 

НПВУ,  

Стратегически 

план за развитие на 

земеделието и 

развитие на 

селските райони за 

периода 2023 – 

2027 г, Програма 

"Конкурентоспосо

бност и иновации в 

предприятията" 

2021-2027 г.; 

Програма за 

научни 

изследвания, 

иновации и 

дигитализация за 

интелигентна 

трансформация 

2021-2027 г.; 

Програма за 

развитие на 

човешките ресурси 

2021-2027 г.; 

Програма 

„Цифрова Европа“, 

частни инвестиции 

2022-2027 г. 
Община Банско, 

частни субекти 
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умения на 

персонала във 

връзка с 

въведените 

технологии от 

Индустрия 4.0., в 

т.ч. облачно 

обучение; 

придобиване и/или 

повишаване на 

цифрови и 

технологични 

умения на 

населението, като 

част от 

компетентностите 

свързани с 

бъдещето на 

труда; създаване 

на централизиран 

хъб за 

информация – как 

да стигна от място 

А до място Б, къде 

да ми сменят 

гумите, къде да 

получа даден вид 

услуга и т.н. (вж. 

най-отдолу в 

забележка). 
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Приоритет 1     

1.3.1.2. Проекти, 

насочени към 

технологична 

трансформация на 

местната 

икономика (в т.ч. 

аграрния й 

сектор), вкл. чрез 

производствени 

инвестиции с цел 

повишаване на 

производствен 

капацитет и/или 

диверсификация 

на дейността (вж. 

най-отдолу в 

забележка). 

Цялата 

територия на 

общината 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите 

инв. проекти, 

съгл. условията 

за допустимост 

на разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК) 

НПВУ,  

Стратегически 

план за развитие на 

земеделието и 

развитие на 

селските райони за 

периода 2023 – 

2027 г, Програма 

"Конкурентоспосо

бност и иновации в 

предприятията" 

2021-2027 г.;  

Програма 

„Цифрова Европа“, 

частни инвестиции 

2022-2027 г. Частни субекти 

Приоритет 1     

1.3.1.3. Проекти за 

повишаване на 

административния 

капацитет и 

дигитализация на 

административнит

е услуги 

(предоставяне на 

ЕАУ на 

населението и 

бизнеса) с оглед 

подготовка и 

насърчаване на 

дигиталната 

трансформация, и 

подобряване на 

инвестиционния 

климат, чрез 

надграждане на 

електронните 

системи и услуги 

и напредък в 

Цялата 

територия на 

общината 

800 

НПВУ, Програма 

за научни 

изследвания, 

иновации и 

дигитализация за 

интелигентна 

трансформация 

2021-2027 г.; 

Програма за 

развитие на 

човешките ресурси 

2021-2027 г.; 

Програма 

„Цифрова Европа“, 

общински бюджет 

2022-2027 г. 
Община Банско; 

НАП и КЗП 
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процеса по 

преминаване към 

електронна 

община, вкл. 

свързване към 

ЕЕСМ, 

модернизиране на 

административния 

софтуер и хардуер, 

дигитализиране на 

архиви и 

обвързването им 

като база данни и 

др. релевантни; 

вкл. 

дигитализация в 

обмена на данни и 

създаване на 

актуален регистър 

с база данни за 

състоянието и 

работата на 

наличната 

туристическа 

инфраструктура и 

наличния човешки 

ресурс; 

дигитализация в 

обмена на данни и 

създаване на 

механизъм за 

ефективен контрол 

и санкциониране 

на не 

категоризирани 

обекти в община 

Банско, съвместно 

с органите на НАП 

и КЗП - по 
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предложение на 

Сдружение "Съюз 

на туристическия 

бизнес-Банско" 

при провеждане на 

фокус-групи; 

проект за 

"Дигитализация на 

Общинска 

администрация" - 

прогнозна 

стойност 800 000 

лева. 

Приоритет 1   

1.3.2. Група проекти 

за развитие и 

интернационализация 

на местната 

икономика и 

предприемаческа 

екосистема 

1.3.2.1. Проекти, 

насочени към 

насърчаване на 

предприемаческат

а активност, в т.ч. 

проекти за 

насърчаване 

създаването на 

нови и/или 

развитие на 

стартиращи 

предприятия; 

предоставяне на 

комплексни 

услуги в подкрепа 

на МСП - 

консултации, 

обучения и 

информация за 

разработване на 

бизнес планове, 

определяне на 

Цялата 

територия на 

общината 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите 

инв. проекти, 

съгл. условията 

за допустимост 

на разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК) 

НПВУ, Програма 

"Конкурентоспосо

бност и иновации в 

предприятията" 

2021-2027 г.; 

Програма за 

развитие на 

човешките ресурси 

2021-2027 г., 

частни инвестиции 

2022-2027 г. 
Община Банско, 

частни субекти 
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стойност на 

продукти, достъп 

до пазари и 

финансиране и др. 

в полза на МСП на 

принципа 

"обслужване на 

едно гише". 

Приоритет 1     

1.3.2.2. Проекти в 

подкрепа на 

предприемаческат

а екосистема и 

развиването на 

предприемачество

то (новостартиращ 

бизнес в 

приоритетни 

сектори, семеен 

бизнес, 

бързоразвиващи се 

МСП и т.н.) в 

креативни и 

рекреативни 

индустрии с 

акцент върху 

новите технологии 

в тях, в т.ч. 

дейности за 

приобщаващо 

предприемачество, 

Цялата 

територия на 

общината 

В съответствие с 

условията на  

финансиращата 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

НПВУ, Програма 

"Конкурентоспосо

бност и иновации в 

предприятията" 

2021-2027 г.; 

Програма за 

развитие на 

човешките ресурси 

2021-2027; 

Програма за 

научни 

изследвания, 

иновации и 

дигитализация за 

интелигентна 

трансформация 

2021-2024 г., 

частни инвестиции 

2022-2027 г. 
Община Банско, 

частни субекти 
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социално 

предприемачество, 

предприемачество 

с акцент създаване 

на работни места; 

производствени 

инвестиции за 

растеж и 

повишаване 

конкурентоспособ

ността на 

съществуващи 

местни 

предприятия, вкл. 

семейни 

предприятия, 

предприятия от 

творческите 

индустрии и 

занаятите; 

изграждане на 

открити "зелени 

офиси", 

обезпечени с 

Интернет, както и 

офиси тип 

"споделено 

пространство" 

(вж. най-отдолу в 

забележка). 
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Приоритет 1     

1.3.2.3. Проекти, 

насочени към 

растежа и 

конкурентоспособ

ността на местни 

МСП в рамките на 

нови и/или 

съществуващи 

индустриални 

паркове, 

индустриални 

зони и сходни 

територии, и 

привличане на 

инвестиции, 

включително чрез 

изграждане на 

нужната 

инфраструктура, 

обхващаща 

съответните 

компоненти на 

довеждаща 

инфраструктура, 

съпътстваща 

инфраструктура (в 

т.ч. зелена и 

иновативна, 

специализирана и 

социална 

инфраструктура), 

и/или 

производствена 

инфраструктура, и 

други съотносими. 

Проект за 

"Създаване на 

нова индустриална 

зона" - предвижда 

Цялата 

територия на 

общината 

2,000 

НПВУ, Програма 

"Конкурентоспосо

бност и иновации в 

предприятията" 

2021-2027 г.; 

Програма за 

научни 

изследвания, 

иновации и 

дигитализация за 

интелигентна 

трансформация 

2021-2024 г.; 

Програма за 

развитие на 

човешките ресурси 

2021-2027 г.; 

Програма 

„Цифрова Европа“, 

частни инвестиции 

2022-2027 г. 
Община Банско, 

частни субекти 
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се разработването 

на ПУП, както и 

изграждане на 

свързваща 

инфраструктура с 

цел създаване на 

условия за 

установяване на 

малки 

преработвателни 

предприятия - 

прогнозна 

стойност 2 млн. 

лева. Изработване 

на ПРЗ за имоти, 

които попадат в 

строителните 

граници, означени 

за социално-

обществени нужди 

в ОУП на град 

Банско, находящи 

се в мест. 

Рупчовец по КК на 

гр. Банско, 

община Банско, 

област 

Благоевград, 

одобрена със 

заповед № 18 – 81/ 

10.12.2009 година 

на Изп. директор 

на АГКК - 35 000 

лв. за проучване и 

проектиране (по 

постъпил фиш за 

проектна идея, 

подаден от 

ЗС/физ. лице - с 
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цел развитие на 

индустриална или 

друг вид зона, 

която да създава 

основание за 

инвестиционни 

намерения и 

проекти). 

Приоритет 1     

1.3.2.4. Проекти, 

насочени към 

насърчаване на 

интернационализа

цията на местната 

икономика, вкл. 

предприемаческа 

екосистема, и 

привличане на 

чуждестранни 

инвестиции; 

участие на 

български, местни 

МСП в 

промоционални 

дейности в 

страната и 

чужбина, вкл. 

свързване на МСП 

с чуждестранни 

партньори за 

подобряване на 

Цялата 

територия на 

общината 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите 

инв. проекти, 

съгл. условията 

за допустимост 

на разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК) 

Програма 

"Конкурентоспосо

бност и иновации в 

предприятията" 

2021-2027 г., 

Програми на ЕК, 

частни инвестиции 

2022-2027 г. 
Община Банско, 

частни субекти 
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експортния им 

потенциал; 

реализиране на 

проекти за 

проактивен 

инвестиционен 

маркетинг, 

осигуряване на 

механизми за 

предоставяне на 

услуги на 

потенциални 

инвеститори; 

проекти, насочени 

към участие на 

МСП в различни 

европейски 

международни 

мрежи. 

Приоритет 1     

1.3.2.5. Проект за 

развитие на 

инфраструктура за 

висококатегориен 

целогодишен 

туризъм чрез 

изграждане на еко 

селище, вкл. на 

открити спортни 

съоръжения, както 

и атракционни и 

обслужващи 

обекти - идеен 

проект (по фиш за 

проектна идея на 

ТЕРА БАНСКО 

ЕООД и 

допълнения към 

фиша, направени 

чрез Заявление с 

СЗВ1-Общински 

център гр. 

Банско 

10,000 

Програма за 

развитие на 

човешките ресурси 

2021-2027г., 

Програми на ЕК, 

частни инвестиции 

2022-2027 г. 
ТЕРА БАНСКО 

ЕООД 
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вх.№ 33-22-

1063/30.05.2022 г.) 

Приоритет 1 

Мярка 1.4. 

Интегрирани 

териториалн

и 

инвестиции 

за 

оползотворяв

ане на 

туристически

я потенциал 

на ниво - 

регион  

1.4.1. ИТИ за 

създаване и 

устойчиво развитие 

на интегриран 

междурегионален 

туристически 

продукт по линия на 

балнеотуризма и 

SPA&Wellness 

1.4.1.1. ИТИ за 

създаване и 

устойчиво 

развитие на 

интегриран 

междурегионален 

туристически 

продукт по линия 

на балнеотуризма 

и SPA&Wellness, 

въз основа на 

идентифицирани 

предпоставки и 

условия за 

съвместни 

партньорства със 

съседните общини 

Разлог, Сандански 

(от ЮЗР) и 

Велинград (от 

ЮЦР), които са се 

развили и са 

утвърдени 

дестинации в този 

вид туризъм, 

базиран на 

лечебните 

свойства и 

характеристиките 

на минералната 

вода, вкл. по 

линия на 

Югозападна 

балнео и СПА 

дестинация 

СЗВ2 - гр. 

Добринище; 

съседни общини 

и общини от 

ЮЗР и ЮЦР 

10 000 

Стратегически 

план за развитие на 

земеделието и 

развитие на 

селските райони за 

периода 2023 – 

2027 г, Програма 

"Конкурентоспосо

бност и иновации в 

предприятията" 

2021-2027 г.; 

Програма за 

развитие на 

човешките ресурси 

2021-2027; 

ИНТЕРРЕГ; 

Програми на ЕК; 

ФМ на ЕИП; 

частни инвестиции 

2022-2027г. 

Община Банско, 

съседни общини и 

общини от ЮЗР и 

ЮЦР 
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(Здраве по 

долините на р. 

Струма и р. 

Места), утвърдена 

от Министерство 

на туризма и 

обхващаща: 

Кюстендил – 

Благоевград – 

Сандански – 

Рупите – 

Марикостиново – 

Баня (Гулийна 

баня) – 

Добринище – 

Огняново  

Приоритет 1   

1.4.2. Развитие на 

интегрирана 

културно-

историческа 

дестинация "Струма" 

1.4.2.1. ИТИ за 

развитие на 

интегрирана 

културно-

историческа 

дестинация 

"Струма" 

(национална 

културно-

историческа 

дестинация, 

утвърдена от 

Министерство на 

туризма, 

включваща обекти 

в общините 

Кюстендил, Рила, 

Благоевград, 

Банско, 

Сандански, 

Мелник, Петрич и 

Ключ) 

Цялата 

територия на 

общината, 

общини от ЮЗР 

1 000 

Стратегически 

план за развитие на 

земеделието и 

развитие на 

селските райони за 

периода 2023 – 

2027 г, Програма 

"Конкурентоспосо

бност и иновации в 

предприятията" 

2021-2027 г.; 

Програма за 

развитие на 

човешките ресурси 

2021-2027; 

ИНТЕРРЕГ; 

Програми на ЕК; 

ФМ на ЕИП; 

частни инвестиции 

2022-2027г. 
Община Банско и 

общини от ЮЗР 
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Приоритет 1   

1.4.3. ИТИ за 

устойчиво развитие 

на интегриран 

регионален 

туристически 

продукт по линия на 

винено-културния 

туризъм 

1.4.3.1. ИТИ за 

устойчиво 

развитие на 

интегриран 

регионален 

туристически 

продукт по линия 

на винено-

културния 

туризъм, вкл. по 

линия на 

Дестинацията за 

винено-културен 

туризъм 

„Долината на 

Места“, утвърдена 

от Министерство 

на туризма и 

обхващаща: 

Белица, Разлог, 

Банско, Гоце 

Делчев, 

Хаджидимово  

Цялата 

територия на 

общината, 

общини от ЮЗР 

5 000 

Стратегически 

план за развитие на 

земеделието и 

развитие на 

селските райони за 

периода 2023 – 

2027 г, Програма 

"Конкурентоспосо

бност и иновации в 

предприятията" 

2021-2027 г.; 

Програма за 

развитие на 

човешките ресурси 

2021-2027; 

ИНТЕРРЕГ; 

Програми на ЕК; 

ФМ на ЕИП; 

частни инвестиции 

2022-2027г. 
Община Банско и 

общини от ЮЗР 

Приоритет 1   

1.4.4. ИТИ за 

създаване на 

туристическа 

атракция "Панорамни 

вагони за Родопската 

теснолинейка" 

1.4.4.1. ИТИ за 

диверсификация 

на регионалното 

туристическо 

предлагане чрез 

създаване на 

туристическа 

атракция 

"Панорамни 

вагони за 

Родопската 

теснолинейка" в 

партньорство 

между общините 

Банско, Разлог, 

Белица и Якоруда 

Цялата 

територия на 

общината, 

общини от ЮЗР 

500 

Стратегически 

план за развитие на 

земеделието и 

развитие на 

селските райони за 

периода 2023 – 

2027 г.; Програма 

за развитие на 

човешките ресурси 

2021-2027; 

ИНТЕРРЕГ; 

Програми на ЕК; 

ФМ на ЕИП; 

частни инвестиции 

2022-2027г. 
Община Банско и 

общини от ЮЗР 
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(по предложение 

на Сдружение 

"Съюз на 

туристическия 

бизнес-Банско" 

при провеждането 

на фокус-групи) 

Приоритет 2. Опазване на околната среда за бъдещите поколения и трансформация на Община Банско в по-устойчива чрез опазване на 

биологичното разнообразие и екосистемите, подобряване качеството на атмосферния въздух и водите, правилно управление на отпадъците, 

превенция и адаптация към климатичните промени и развитие на екологично чисти производства, биоземеделие, скъсяване веригите на доставки, 

кръгова и нисковъглеродна икономика (с фокус – околна среда) 

Приоритет 2  

Мярка 2.1. 

Опазване на 

биологичното 

разнообразие 

и 

екосистемите 

2.1.1. Група проекти 

за опазване на 

биологичното 

разнообразие и 

екосистемите чрез 

подобрено 

управление на 

защитените 

терирории и 

защитените зони от 

НЕМ / Натура 2000 

2.1.1.1. 

Изпълнение на 

мерки за 

подобряване на 

благоприятния 

природозащитен 

статус (БПС) на 

видове и 

местообитания от 

Националната 

приоритетна 

рамка за Натура 

2000 на 

териториите на 

защитените зони в 

община Банско 

Цялата 

територия на 

общината 

10 000 

Програма 

„Околна среда“ 

2021-2027 г., 

Приоритет 3 

„Биологично 

разнообразие“, 

ИНТЕРРЕГ 

2022-2027г. 
Община Банско, 

ДНП Пирин  

Приоритет 2    

2.1.2. Група проекти 

за управление на 

популациите на 

бездомни животни и 

съпътстващите 

здравни и 

ветеринарни рискове 

2.1.2.1. Проект за 

овладяване 

популацията на 

безстопанствените 

кучета на 

територията на 

община Банско 

чрез изграждането 

на приют за 

Цялата 

територия на 

общината 

1 500 

Програма 

„Околна среда“ 

2021-2027 г., 

Приоритет 3 

„Биологично 

разнообразие“, 

общински 

бюджет, частни 

инвестиции 

2022-2027г. 
Община Банско, 

частни субекти 
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бездомните 

животни, 

отговарящ на 

изискванията на 

Националното и 

Европейско 

законодателства - 

без проектна 

готовност (по 

подаден фиш за 

проектна идея от 

представител на 

ЗЖХОКФ /Здраве, 

хуманно 

отношение, 

контрол, фуражи/ 

към ОДБХ 

БЛАГОЕВГРАД) 

Приоритет 2  

Мярка 2.2. 

Подобряване 

качеството на 

атмосферния 

въздух и 

питейните 

води 

2.2.1. Група проекти 

за подобряване 

качеството на 

атмосферния въздух 

2.2.1.1. Поетапна 

подмяна на 

отоплителни 

уреди на твърдо 

гориво в 

домакинствата; 

Въвеждане на 

финансови 

стимули за замяна 

на печките за 

отопление с 

екосертифицирани 

печки и печки на 

пелети  

Цялата 

територия на 

общината 

500 

Програма 

„Околна среда“ 

2021-2027 г., 

Приоритет 5 

„Въздух", 

Програми на ЕК 

2022-2027г. Община Банско 

Приоритет 2      

2.2.1.2. 

Стимулиране 

ползването на 

алтернативни 

екосъобразни 

енергийни 

източници /т.н. 

Цялата 

територия на 

общината 

1 200 

НПВУ, Програма 

„Околна среда“ 

2021-2027 г., 

Приоритет 5 

„Въздух", 

Програми на ЕК, 

ИНТЕРРЕГ 

2022-2027г. Община Банско 
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зелена енергия/, 

вкл. и използване 

на покривните 

пространства на 

сградите 

Приоритет 2      

2.2.1.3. 

Повишаване на 

капацитета на 

общинската 

администрация за 

собствен 

мониторинг и 

контрол на КАВ - 

закупуване на 

мобилни 

измервателни 

станции и 

изграждане на 

система за 

мониторинг и 

контрол на КАВ 

Цялата 

територия на 

общината 

100 

Програма 

„Околна среда“ 

2021-2027 г., 

Приоритет 5 

„Въздух", 

програми на ЕК, 

ИНТЕРРЕГ 

2022-2027г. Община Банско 

Приоритет 2      

2.2.1.4. Проекти 

във връзка с 

подписан 

Меморандум за 

сътрудничество 

между община 

Банско и 

Индустриален 

клъстер 

електромобили, 

съгласно който 

двете страни се 

ангажират с 

насърчаване 

развитието на 

интелигентната 

мобилност на 

местно ниво – 

Цялата 

територия на 

общината 

200 

Програма 

„Околна среда“ 

2021-2027 г., 

Приоритет 5 

„Въздух", 

Програма за 

научни 

изследвания, 

иновации и 

дигитализация за 

интелигентна 

трансформация 

2021-2027 

(ПНИИДИТ), 

Програма 

Конкурентоспосо

бност и иновации 

в предприятията 

2022-2027г. 

Община Банско и 

Индустриален 

клъстер 

електромобили 
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изготвяне на 

модели за 

обществен 

транспорт с 

електрически 

автобуси по 

маршрута Банско-

хижа Вихрен, 

междуградски 

транспортни 

схеми с 

електрически 

автомобили, 

мрежа от зарядни 

станции за 

електромобили и 

т.н. 

2021-2027 

(ПКИП), 

програми на ЕК, 

ИНТЕРРЕГ 

Приоритет 2    

2.2.2. Група проекти 

за подобряване на 

достъпа до 

водоснабдяване, 

качеството на 

питейните води и 

намаляване загубите 

им 

2.2.2.1. Проект за 

изграждане 

(рехабилитация) 

на външната 

водоснабдителна 

система на гр. 

Добринище, 

довеждащи 

водопроводи, 

водоеми и 

водохващания, гр. 

Добринище, общ. 

Банско и 

изграждане на 

пречиствателно 

съоръжение за 

питейна вода с цел 

подобряване на 

достъпа до 

водоснабдяване, 

както и 

подобряване на 

СЗВ2 - гр. 

Добринище 
10 200 

ПУДООС, 

общински бюджет 
2022-2027г. Община Банско 
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качеството на 

живот в 

населените места 

на Община Банско 

(наличен идеен 

проект) 

Приоритет 2      

2.2.2.2. Проект за 

рехабилитация на 

вътрешната 

водопроводна и 

канализационна 

мрежа на гр. 

Добринище с 

изграждане на 

ПСОВ (наличен 

идеен проект - 

нужда от 

актуализация. 

Прогнозна 

стойност - 20 млн. 

лева) 

СЗВ2 - гр. 

Добринище 
20,000 

ПУДООС, 

общински бюджет 
2022-2027г. Община Банско 

Приоритет 2      

2.2.2.3. Проект за 

реконструкция на 

довеждащ 

тръбопровод за 

питейна вода от 

разпределителна 

шахта в 

местността 

„Данева борика” 

до с. Места, 

община Банско с 

цел подобряване 

на достъпа до 

водоснабдяване, 

намаляване на 

загубите на 

питейни води и 

постигане на по-

СЗВ3 1 500 
ПУДООС, 

общински бюджет 
2022-2027г. Община Банско 



362 

 

доброто им 

качество за 

населението, от 

където и 

подобряване на 

качеството на 

живот в 

населените места 

на Община Банско 

(наличен работен 

проект) 

Приоритет 2      

2.2.2.4. Проект за 

изграждане на 

„Довеждащи 

водопроводи до 

напорните 

резервоари” част 

от проект за 

допълнително 

водоснабдяване на 

гр. Банско от м. 

"Караманица" с 

цел подобряване 

на достъпа до 

водоснабдяване, 

както и 

подобряване на 

качеството на 

живот в 

населените места 

на Община Банско 

(наличен работен 

проект) 

Цялата 

територия на 

общината 

2 800 
ПУДООС, 

общински бюджет 
2022-2027г. Община Банско 

Приоритет 2      

2.2.2.5. Проект за 

реконструкция на 

водоснабдителнат

а и 

канализационната 

мрежа за 

СЗВ1-Общински 

център гр. 

Банско 

30 600 
ПУДООС, 

общински бюджет 
2022-2027г. Община Банско 
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югоизточната част 

на гр. Банско 

(наличен идеен 

проект) 

Приоритет 2      

2.2.2.6. Проект за 

реконструкция, 

рехабилитация и 

доизграждане на 

водопровод в с. 

Гостун, общ. 

Банско (няма 

работен проект, 

собствеността е 

неясна) 

СЗВ3 6 500 
ПУДООС, 

общински бюджет 
2022-2027г. Община Банско 

Приоритет 2      

2.2.2.7. Проект за 

рехабилитация на 

вътрешната 

водопроводна 

мрежа на с. 

Обидим и с. 

Кремен (налични 

проекти - нужда от 

актуализация. 

Прогнозна 

стойност - 2 млн. 

лева) 

СЗВ3 2,000.00 
ПУДООС, 

общински бюджет 
2022-2027г. Община Банско 
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Приоритет 2  

Мярка 2.3. 

Устойчиво 

управление на 

отпадъците 

2.3.1. Група проекти 

за устойчиво 

управление на 

битовите отпадъци 

2.3.1.1. 

Разширяване 

обхвата на 

системата за 

разделно събиране 

на отпадъците 

(вкл. и с 

насоченост към 

търговските 

обекти в 

общината, както и 

продължаване 

сътрудничеството 

в областта на 

разделното 

събиране на 

отпадъци от 

опаковки на 

територията на 

общината между 

„Екопак България“ 

АД и община 

Банско, както и 

изпълнение на 

дейности във 

връзка с подписан 

Меморандум с 

представители на 

хотели и 

заведения на 

територията на гр. 

Банско за 

ограничаване 

използването на 

минерална вода 

бутилирана в 

пластмасови 

бутилки с 

използването на 

Цялата 

територия на 

общината 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите 

инв. проекти, 

съгл. условията 

за допустимост 

на разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

Програма „Околна 

среда“ 2021-2027 

г., Приоритет 2 

„Отпадъци“ и 

Приоритет 3 

„Биологично 

разнообразие“, 

ПУДООС, 

Програма 

„Опазване на 

околната среда и 

климатични 

промени” (ФМ на 

ЕИП) 

2022-2027г. Община Банско 
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стъклени такива); 

изграждане на 

инфраструктура и 

система за 

подземно 

събиране на 

битови отпадъци; 

своевременно 

почистване на 

нерегламентирани 

сметища (вж. най-

отдолу в 

забележка) 

Приоритет 2      

2.3.1.2. Развитие 

на система за 

събиране и 

оползотворяване 

на биологични и 

биоразградими 

отпадъци - 

обхващане на 

обекти за 

събиране на 

зелени 

биоотпадъци от 

обществени места, 

обхващане на 

обекти, 

генериращи 

хранителни 

отпадъци, вкл. 

чрез изграждане 

на "Инсталация за 

управление на 

хранителни 

Цялата 

територия на 

общината 

В съответствие 

с условията на  

финансиращат

а програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи 

след 

приемането им 

от ЕК)  

Програма „Околна 

среда“ 2021-2027 

г., Приоритет 2 

„Отпадъци“, 

ПУДООС, 

Програма 

„Опазване на 

околната среда и 

климатични 

промени” (ФМ на 

ЕИП), Програми на 

ЕК 

2022-2027г. Община Банско 
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отпадъци" от 

места за 

настаняване и 

хранене, вкл. и 

биоразградими от 

селското 

стопанство (по 

предложение на 

Сдружение "Съюз 

на туристическия 

бизнес-Банско" 

при провеждането 

на фокус-групи) 

Приоритет 2      

2.3.1.3. 

Реализиране на 

проекти за 

повишаване 

осведомеността 

относно 

възможностите за 

управление на 

битовите отпадъци 

с акцент върху 

сепарирането и 

преработката 

им/повторната им 

употреба и 

превръщане в друг 

продукт, и ефекта 

от това върху 

околната среда, 

включително 

върху 

предотвратяването 

на емисии на 

парникови газове, 

в т.ч. намаляване 

количеството 

битови отпадъци и 

Цялата 

територия на 

общината 

В съответствие 

с условията на  

финансиращат

а програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи 

след 

приемането им 

от ЕК)  

Програма „Околна 

среда“ 2021-2027 

г., Приоритет 2 

„Отпадъци“, 

Програма 

„Опазване на 

околната среда и 

климатични 

промени” (ФМ на 

ЕИП), ИНТЕРРЕГ 

2022-2027г. Община Банско 
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чрез 

компостиране, 

чрез релевантно 

поведение на 

населението за 

намаляване 

образуването им, 

чрез действия на 

населението за 

връщането им в 

повторна 

употреба, в т.ч. 

използването им 

за изработка на 

друг продукт и др. 

Приоритет 2  

Мярка 2.4. 

Интервенции 

срещу 

климатичните 

промени 

2.4.1. Група проекти 

за смекчаване 

изменението на 

климата чрез 

въвеждане на мерки 

за енергийна 

ефективност 

2.4.1.1. 

Реализиране на 

проекти за 

енергийна 

ефективност на 

административни 

обществени 

(публични) 

сгради, в т.ч.: 

общински 

административни 

сгради (4 млн. лв.), 

вкл. проекти за 

изграждане на 

алтернативни 

източници на 

енергия - 

фотоволтаични 

системи, ВЕЦ и 

др. - изграждане 

на фотоволтаични 

системи на 

покривни 

пространства на 

Цялата 

територия на 

общината 

5,200 

НПВУ, Норвежки 

финансов 

механизъм 

(EEAGrants)  

2022-2027г. Община Банско 
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общински сгради - 

администрации и 

др. 

административни 

публични сгради, 

както и при 

възможност на 

общински терени - 

1 200 000 лева 

Приоритет 2      

2.4.1.2. 

Реализиране на 

проекти за 

енергийна 

ефективност на 

специализирани 

обществени 

(публични) 

сгради, вкл. 

проекти за 

изграждане на 

алтернативни 

източници на 

енергия - 

фотоволтаични 

системи, ВЕЦ и 

др. - изграждане 

на фотоволтаични 

системи на 

покривни 

пространства на 

специализирани 

обществени 

(публични) 

сгради, в т.ч.: 

Сгради от 

образователната 

инфраструктура (в 

т.ч. подобряване 

на енергийната 

Цялата 

територия на 

общината 

500 

НПВУ, Норвежки 

финансов 

механизъм 

(EEAGrants)  

2022-2027г. Община Банско 
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ефективност на 

ученическо 

общежитие, кв. 

182, гр. Банско 

(ПЛТГ) - 500 000 

лв. с наличен 

работен проект); 

Сгради спортна 

инфраструктура; 

Сгради от 

социалната 

инфраструктура 

(вкл. социални 

домове; КСУ, 

ЦНСТ и др.); 

Сгради от 

здравната 

инфраструктура 

(вкл. ДЯ), Сгради 

културна 

инфраструктура. 

Приоритет 2      

2.4.1.3. Проект за 

енергоспестяващо 

осветление, вкл. 

проектиране, 

доставка и 

внедряване на 

система за външно 

изкуствено 

осветление - 

подмяна на 

осветителите с 

нови със 

светодиодна 

(LED) технология 

и въвеждане на 

система за 

управление и 

мониторинг 

Цялата 

територия на 

общината 

804 

НПВУ, ФИ, 

Норвежки 

финансов 

механизъм 

(EEAGrants)  

2022-2027г. Община Банско 
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(наличен работен 

проект) 

Приоритет 2      

2.4.1.4. 

Реализиране на 

проекти за 

енергийна 

ефективност на  

жилищни сгради 

(еднофамилни и 

многофамилни). 

(вж. най-отдолу в 

забележка)  

Цялата 

територия на 

общината 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите 

инв. проекти, 

съгл. условията 

за допустимост 

на разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

НПВУ, ФИ, частно 

финансиране 
2022-2027г. 

Община Банско, 

частни субекти, вкл. 

сдружения на 

собствениците на 

самостоятелни 

обекти в сграда в 

режим на етажна 

собственост  

Приоритет 2      

2.4.1.5. 

Реализиране на 

проекти за 

подобряване на 

енергийната 

ефективност на 

промишлените 

сгради и/или в 

промишлените 

системи, вкл. 

мерки за 

въвеждане на 

системи за 

енергиен 

мениджмънт и 

системи за 

мониторинг и 

контрол на 

енергопотреблени

Цялата 

територия на 

общината 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите 

инв. проекти, 

съгл. условията 

за допустимост 

на разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

НПВУ, Програма 

"Конкурентоспосо

бност и иновации в 

предприятията" 

2021-2027 г.,  

Иновационен фонд  

на ЕС 

2022-2027г. Частни субекти 
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ето; проекти за 

изграждане и 

експлоатация на 

инсталации за 

използване на 

ВЕИ за собствено 

потребление; 

изграждане на 

партньорства за 

разработване и 

прилагане на 

система от услуги 

за консултиране 

на МСП за 

въвеждане на 

пакети от 

енергийно 

ефективни мерки 

и оползотворяване 

на енергия от ВИ. 

(вж. най-отдолу в 

забележка) 

Приоритет 2    

2.4.2. Група проекти 

за адаптация към 

изменението на 

климата чрез 

екосистемни решения 

и изграждане на 

зелена 

инфраструктура в 

Община Банско 

2.4.2.1. Проект за 

ландшафтно и 

художествено 

оформление на 

градски парк гр. 

Банско, вкл. чрез 

оформяне на 

алейното 

пространство в 

парка, изграждане 

на малък 

амфитеатър и 

кътове за 

забавления с цел 

създаване на по - 

добри условия за 

отдих на жителите 

СЗВ1-Общински 

център гр. 

Банско 

1,800 

 Стратегически 

план за развитие 

на земеделието и 

развитие на 

селските райони 

за периода 2023 – 

2027 г и 

Програма 

„Околна среда“ 

2021-2027 г., 

Приоритет 5 

„Въздух“, 

ИНТЕРРЕГ 

2022-2027г. Община Банско 
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и посетителите на 

гр. Банско, 

разширяване на 

зелената 

инфраструктура и 

създаване на 

екологична 

градска среда 

(наличен работен 

проект) 

Приоритет 2      

2.4.2.2. Проект за 

цялостно 

архитектурно-

художествено и 

ландшафтно 

оформление на 

паркови територии 

около река Глазне, 

гр. Банско, между 

ул. “Найден 

Геров” и ул. “Цар 

Симеон” с цел 

създаване на по-

добри условия за 

отдих на жителите 

и посетителите на 

гр. Банско, 

разширяване на 

зелената 

инфраструктура и 

създаване на 

екологична 

градска среда 

(наличен работен 

проект) 

СЗВ1-Общински 

център гр. 

Банско 

2,372 

 Стратегически 

план за развитие 

на земеделието и 

развитие на 

селските райони 

за периода 2023 – 

2027 г и 

Програма 

„Околна среда“ 

2021-2027 г., 

Приоритет 5 

„Въздух“, 

ИНТЕРРЕГ 

2022-2027г. Община Банско 
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Приоритет 2      

2.4.2.3. Проекти за 

изграждане на 

зелена 

инфраструктура в 

градски и 

крайградски 

територии (в 

съответствие с 

принципите на 

новия Европейски 

Баухаус), 

насърчаващи 

екосистемните 

услуги, вкл. 

разработване и 

въвеждане на нови 

инструменти и 

трансфер на 

решения между 

различни 

заинтересовани 

страни за 

насърчаване на 

природосъобразни 

практики 

Цялата 

територия на 

общината 

5 000 

Програми на ЕК, 

ПУДООС, 

ИНТЕРРЕГ 

2022-2027г. Община Банско 

Приоритет 2      

2.4.2.4. Проект за 

изграждане на 

модерна зона за 

отдих в парково 

пространство към 

Професионална 

гимназия по 

електроника и 

енергетика в гр. 

Банско, вкл. 

проектиране и 

изпълнение на 

дейности по 

изграждане на 

СЗВ1-Общински 

център гр. 

Банско 

250 

 Стратегически 

план за развитие 

на земеделието и 

развитие на 

селските райони 

за периода 2023 – 

2027 г, Програма 

„Околна среда“ 

2021-2027 г., 

Приоритет 5 

„Въздух“, 

ПУДООС, 

ИНТЕРРЕГ 

2022-2027г. 

Община Банско, 

Професионална 

гимназия по 

електроника и 

енергетика в гр. 

Банско 
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модерна зелена 

система за отдих в 

парковото 

пространство на 

гимназията, в т.ч. 

извършване на 

СМР за 

изграждане на 

модерна поливна 

инфраструктура, 

реконструкция на 

алеи, таксация и 

озеленяване, 

доставка на 

съоръжения и др. - 

без проектна 

готовност (по 

подаден фиш за 

проектна идея на 

Професионална 

гимназия по 

електроника и 

енергетика в гр. 

Банско) - 

проектната идея 

има потенциал да 

се интегрира за 

всички 

професионални и 

общообразователн

и училища на 

територията на 

общината, които 

разполагат с 

паркови 

пространства - 

напр. 

Професионална 

лесотехническа 
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гимназия и 

Гимназия по 

туризъм. 

Приоритет 2    

2.4.3. Група проекти 

за адаптация към 

изменението на 

климата чрез 

управление на риска 

от наводнения 

2.4.3.1. Проект за 

корекция на река 

Градинишка през 

с. Филипово, 

община Банско, 

вкл. укрепване 

дъното и 

бреговете на 

реката с цел 

създаване на 

безопасна среда и 

подобряване на 

качеството на 

живот в 

населените места 

на Община 

Банско, както и 

превенция на 

бедствия и 

увреждания на 

пътна 

инфраструктура от 

високи речни води 

(наличен работен 

проект) 

СЗВ3 5,400 

Програма „Околна 

среда“ 2021-2027 

г., Приоритет 4 

„Риск и изменение 

на климата“, 

Общински бюджет 

2022-2027г. Община Банско 

Приоритет 2      

2.4.3.2. Проект за 

корекция на р. 

Глазне от км 

0+340 до 

границата на 

СЗВ3 1,140 

Програма „Околна 

среда“ 2021-2027 

г., Приоритет 4 

„Риск и изменение 

2022-2027г. Община Банско 
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землището на гр. 

Банско при 

смесието на р. 

Дамянишка и р. 

Бъндеришка, вкл. 

почистване и 

оформяне на 

речното легло с 

цел създаване на 

безопасна среда и 

подобряване на 

качеството на 

живот в 

населените места 

на Община 

Банско, както и 

превенция на 

бедствия и 

увреждания на 

пътна 

инфраструктура от 

високи речни води 

(наличен работен 

проект) 

на климата“, 

Общински бюджет  

Приоритет 2      

2.4.3.3. Проект за 

корекция на река 

Десилица през гр. 

Добринище, 

община Банско, 

вкл. укрепване 

дъното и 

бреговете на 

реката с цел 

създаване на 

безопасна среда и 

подобряване на 

качеството на 

живот в 

населените места 

СЗВ2 - гр. 

Добринище, 

СЗВ3 

4,000 

Програма „Околна 

среда“ 2021-2027 

г., Приоритет 4 

„Риск и изменение 

на климата“, 

Общински бюджет  

2022-2027г. Община Банско 
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на Община 

Банско, както и 

превенция на 

бедствия и 

увреждания на 

пътна 

инфраструктура от 

високи речни води 

(наличен работен 

проект) - 

прогнозна 

стойност 4 млн. 

лева 

Приоритет 2  

Мярка 2.5. 

Развитие на 

устойчива и 

зелена местна 

икономика 

2.5.1. Група проекти 

за развитие на 

екологично чисти 

производства, 

биоземеделие и 

скъсяване веригите 

на доставки 

2.5.1.1. 

Реализиране на 

проекти за зелени 

инвестиции, вкл. 

стартиране на 

производство на 

зелени продукти 

(стоки и услуги), в 

т.ч.: 

рехабилитация на 

мелиоративни 

системи в 

землището на 

Община Банско - 

необходима с цел 

развитие на 

аграрния сектор 

(налично 

предпроектно 

проучване  за 

рехабилитация на 

стари и 

изграждане на 

нови поливни 

системи. 

Прогнозна 

Цялата 

територия на 

общината 

3,500 

НПВУ, 

Стратегически 

план за развитие на 

земеделието и 

развитие на 

селските райони за 

периода 2023 – 

2027 г., Програма 

"Конкурентоспосо

бност и иновации в 

предприятията" 

2021-2027 г., 

Програма LIFE; 

ФМ на ЕИП, 

ИНТЕРРЕГ, частни 

инвестиции 

2022-2027г. Частни субекти 
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стойност - 3,5 млн. 

лева) 

Приоритет 2      

2.5.1.2. 

Реализиране на 

проекти за 

развитие на 

екологично чисти 

производства, 

биоземеделие и 

скъсяване 

веригите на 

доставки, вкл. 

свързване на 

туризма с 

местните (вкл. 

ТСГ) вериги на 

доставки в 

контекста на 

Европейската 

стратегия "От 

фермата до 

трапезата" (“farm 

to fork” EU 

strategy) (вж. най-

Цялата 

територия на 

общината 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите 

инв. проекти, 

съгл. условията 

за допустимост 

на разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

НПВУ, 

Стратегически 

план за развитие на 

земеделието и 

развитие на 

селските райони за 

периода 2023 – 

2027 г., Програми 

на ЕК, ИНТЕРРЕГ, 

частни инвестиции 

2022-2027г. Частни субекти 



379 

 

отдолу в 

забележка) 

Приоритет 2      

2.5.1.3. 

Реализиране на 

проекти/инициати

ви, 

идентифицирани 

като добри 

практики при 

участието на 

община Банско в 

проект "ПЪТЯТ 

НА ПЧЕЛИТЕ", 

включително чрез 

засаждане на 

медоносни 

растения на 

общински терени, 

популяризация 

ролята на пчелите 

от най-ранна 

възраст на 

населението, 

раздаване 

Цялата 

територия на 

общината 

340 

Програми на ЕК, 

ИНТЕРРЕГ, 

общински бюджет, 

частни инвестиции 

2022-2027г. 
Община Банско, 

частни субекти 
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недвижими имоти 

за устройване на 

пчелини, 

подпомагане в 

решаването на 

проблемите на 

местните пчелари 

- производители 

на мед и пчелни 

продукти и т.н., с 

цел формиране на 

съвременно 

мислене и 

предприемане на 

съвременни 

действия за 

опазване на 

пчелите - без 

проектна 

готовност (по 

подаден фиш за 

проектна идея от 

представител на 

ЗЖХОКФ /Здраве, 

хуманно 

отношение, 

контрол, фуражи/ 

към ОДБХ 

БЛАГОЕВГРАД) 
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Приоритет 2    

2.5.2. Група проекти 

за преход на 

местнтата икономика 

към кръгова и 

нисковъглеродна 

икономика 

2.5.2.1. 

Реализиране на 

проекти за 

управление на 

промишлени 

отпадъци (в т.ч. 

отпадъци от 

аграрна дейност) 

за целите на 

кръговата и ниско 

въглеродната 

икономика и 

предотвратяване 

на емисиите на 

парникови газове. 

В т.ч. реализиране 

на дейности за 

рециклиране на  

отпадъци от 

производствена/аг

рарна дейност 

чрез създаване на 

предпоставки за 

разделно събиране 

и/или 

предварително 

третиране на 

същите, в т.ч. еко 

инвестиции в 

публични-частни 

партньорства за 

реализирането им 

в посока по-добро 

управление на 

отпадъците в 

контекста на 

кръговата и ниско 

въглеродна 

икономика и 

Цялата 

територия на 

общината 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите 

инв. проекти, 

съгл. условията 

за допустимост 

на разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

НПВУ, Програма 

"Конкурентоспосо

бност и иновации в 

предприятията" 

2021-2027 г., 

Стратегически 

план за развитие на 

земеделието и 

развитие на 

селските райони за 

периода 2023 – 

2027 г., Програма 

„Околна среда“ 

2021-2027 г., 

Приоритет 2 

„Отпадъци“; 

Програма LIFE; 

ФМ на ЕИП, 

ИНТЕРРЕГ, частни 

инвестиции 

2022-2027г. 
Община Банско, 

частни субекти 
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ресурсната 

ефективност; 

създаване на 

партньорства 

между релевантни 

заинтересовани 

страни за 

постигане на 

промишлена 

симбиоза (вж. 

най-отдолу в 

забележка). 

Приоритет 2      

2.5.2.2. 

Реализиране на 

проекти за преход 

на местната 

икономика (вкл. 

аграрния й сектор) 

към кръгова и 

нисковъглеродна, 

включително чрез 

дейности в 

областта на 

проектирането на 

продуктите и 

производствените 

процеси, в т.ч. по-

ефективно 

използване в 

производството на 

природните 

ресурси; 

увеличаване на 

трайността, 

Цялата 

територия на 

общината 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите 

инв. проекти, 

съгл. условията 

за допустимост 

на разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

НПВУ, Програма 

"Конкурентоспосо

бност и иновации в 

предприятията" 

2021-2027 г., 

Стратегически 

план за развитие на 

земеделието и 

развитие на 

селските райони за 

периода 2023 – 

2027 г., Програми 

на ЕК, ИНТЕРРЕГ, 

частни инвестиции 

2022-2027г. Частни субекти 
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възможностите за 

поправка, 

модернизиране 

или повторна 

употреба на 

продуктите; 

намаляване на 

съдържанието на 

опасни вещества в 

материалите и 

продуктите през 

целия им жизнен 

цикъл; удължаване 

използването на 

продуктите и др. 

(вж. най-отдолу в 

забележка) 

Приоритет 2      

2.5.2.3. 

Реализиране на 

проекти за 

повишаване на 

осведомеността, 

информационни и 

разяснителни 

кампании сред 

представители на 

местния бизнес (в 

частност, сред 

представители на 

предприятия, 

осъществяващи 

основна и/или 

допълнителна 

икономическа 

дейност, попадаща 

в някой от 

кодовете от 

Сектор С 

"Преработваща 

Цялата 

територия на 

общината 

В съответствие 

с условията на  

финансиращат

а програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи 

след 

приемането им 

от ЕК)  

Програма 

„Околна среда“ 

2021-2027 г., 

Приоритет 2 

„Отпадъци“,  

Програма 

„Опазване на 

околната среда и 

климатични 

промени” (ФМ 

на ЕИП), 

ИНТЕРРЕГ, 

Програми на ЕК, 

частни 

инвестиции 

2022-2027г. 
Община Банско, 

частни субекти 
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промишленост" и 

Сектор А „Селско, 

горско и рибно 

стопанство“, 

съгласно НКИД-

2008) относно 

възможностите за 

управление на 

отпадъците, 

генерирани от 

дейността им в 

посока кръгова и 

ниско въглеродна 

икономика и 

ресурсна 

ефективност, и 

ефекта от това 

върху околната 

среда, 

включително 

върху 

предотвратяването 

на емисии на 

парникови газове с 

цел промяна на 

поведението на 

бизнеса в посока 

кръгова и ниско 

въглеродна 

икономика, 

подобряване на 

ресурсната 

ефективност и 

насърчаване 

воденето на еко-

политики от 

същия. 
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Приоритет 2  

Мярка 2.6. 

Интегрирани 

териториалн

и 

инвестиции 

за регионално 

управление на 

отпадъците и 

природните 

рискове 

2.6.1. ИТИ за 

регионално 

управление на 

отпадъците по линия 

на Регионалната 

система за 

управление на 

отпадъците /РСУО/ 

2.6.1.1. Проекти за 

ИТИ по линия на 

Регионалната 

система за 

управление на 

отпадъците на 

общините Разлог, 

Банско, Белица и 

Якоруда за 

изграждане на 

регионално депо 

Цялата 

територия на 

общината, 

общините в 

РСУО 

В съответствие 

с условията на  

финансиращат

а програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи 

след 

приемането им 

от ЕК)  

Програма 

„Околна среда“ 

2021-2027 г., 

Приоритет 2 

„Отпадъци“,  

Програма 

„Опазване на 

околната среда и 

климатични 

промени” (ФМ 

на ЕИП), 

ИНТЕРРЕГ, 

Програми на ЕК 

2022-2027г. 
Община Банско, 

общините в РСУО 

Приоритет 2    

2.6.2. ИТИ за 

регионално 

управление на 

природните рискове  

2.6.2.1. Проекти за 

ИТИ по линия 

регионално 

управление на 

геоложките 

рискове чрез 

геозащитни мерки 

и дейности; 

управление на 

рисковете от 

наводнения; 

управление на 

територии с 

лавинна опасност 

(вкл. превантивна 

защита от лавини 

чрез прилагането 

на общинския 

план за защита 

при бедствия 

(съгласно 

разпоредбите на 

чл. 9 от Закона за 

защита от 

бедствия); 

изграждане на 

Цялата 

територия на 

общината, НП 

Пирин (7 

общини) 

15 000 

Програма „Околна 

среда“ 2021-2027 

г., Приоритет 4 

„Риск и изменение 

на климата“, 

ИНТЕРРЕГ, 

Програми на ЕК, 

държавен бюджет,  

общински бюджет 

2022-2027г. 
Община Банско, 

ДНП Пирин  
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противолавинни и 

снегозадържащи 

съоръжения 

(преградни 

каменни стени; 

високи V-образни 

насипи за 

разделяне на 

лавината; 

поставяне на 

огради и мрежи в 

началото или края 

на склоновете; 

дървени или 

метални тунели за 

защита на 

инфраструктурни 

обекти, 

противолавинно 

залесяване и др.п.) 

при съблюдаване 

режимите и 

нормите, 

определени в 

Плана за 

управление на НП 

„Пирин“). 

Стратегическа цел 2. Трансформация на Община Банско в по-социална и по-свързана територия 

Приоритет 3. Повишаване качеството на живот за трансформация на Община Банско в по-социална чрез осигуряване на съвременни, адекватни 

здравни, социални и образователни услуги и достъп до спорт (с фокус – човекът) 
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Приоритет 3 

Мярка 3.1. 

Трансформац

ия в 

здравеопазван

ето чрез 

интервенции 

в здравна 

инфраструкту

ра и 

предоставяне 

на 

съвременни и 

качествени 

здравни 

услуги 

3.1.1. Подобряване 

обслужването от 

спешна медицинска 

помощ 

3.1.1.1. Проект за 

подобряване 

качеството на 

спешната 

медицинска 

помощ чрез 

инвестиции в 

оборудване и 

материални 

активи за ФСМП – 

Банско  

Цялата 

територия на 

общината 

1 500 

МЗ, държавен 

бюджет, 

общински 

бюджет 

2022-2027 г. Община Банско, МЗ 

Приоритет 3   

3.1.2. Предоставяне 

на нови здравни 

услуги 

3.1.2.1. Проект за 

изграждане на нов 

малък 

Медицински 

център в гр. 

Банско - 

предвиден в 

проекта на ОУП - 

без проектна 

готовност 

СЗВ1-Общински 

център гр. 

Банско 

15 000 

 Стратегически 

план за развитие 

на земеделието и 

развитие на 

селските райони 

за периода 2023 – 

2027 г.; 

Програма за 

развитие на 

човешките 

ресурси 2021-

2027г., Програми 

на ЕК, общински 

бюджет 

2022-2027 г. Община Банско 

Приоритет 3     

3.1.2.2. Проект за 

адаптиране на 

градската баня в 

Добринище за 

предоставяне на 

здравни 

възстановителни 

процедури - без 

проектна 

готовност (по 

СЗВ2 - гр. 

Добринище 
2 000 

 Стратегически 

план за развитие 

на земеделието и 

развитие на 

селските райони 

за периода 2023 – 

2027 г.; 

Програма за 

развитие на 

човешките 

2022-2027 г. Община Банско 
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предложение на 

Сдружение "Съюз 

на туристическия 

бизнес-Банско" 

при провеждане на 

фокус-групи) 

ресурси 2021-

2027г., Програми 

на ЕК, общински 

бюджет 

Приоритет 3 

Мярка 3.2. 

Трансформац

ия в 

социалната 

сфера чрез 

разширяване 

на социалната 

инфраструкту

ра и 

социалните 

услуги и 

създаване на 

условия за 

социално 

включване 

3.2.1. Група проекти 

за създаване на нова 

социална 

инфраструктура и 

предоставяне на 

социални услуги на 

хора в неравностойно 

положение и за 

нуждите на групите в 

риск 

3.2.1.1. Проект за 

изграждане на 

едноетажна 

пристройка - 

социални жилища 

за хора в 

неравностойно 

положение към 

дневен център, 

УПИ ХХ-2639, кв. 

217, гр. Банско 

СЗВ1-Общински 

център гр. 

Банско 

610 

 НПВУ, 

Програма за 

развитие на 

човешките 

ресурси 2021-

2027г., 

Стратегически 

план за развитие 

на земеделието и 

развитие на 

селските райони 

за периода 2023 – 

2027 г., 

общински 

бюджет 

2022-2027 г. Община Банско 

Приоритет 3     

3.2.1.2. Проект за 

разкриване на 

защитено жилище 

в гр. Банско за 

хора със средна и 

тежка степен на 

увреждания, което 

да е изградено 

съгласно 

европейските 

стандарти за 

достъпна среда (по 

подаден фиш за 

проектна идея на 

Сдружение 

СЗВ1-Общински 

център гр. 

Банско 

1 500 

 НПВУ, 

Програма за 

развитие на 

човешките 

ресурси 2021-

2027г., 

Стратегически 

план за развитие 

на земеделието и 

развитие на 

селските райони 

за периода 2023 – 

2027 г., 

общински 

бюджет 

2022-2027 г. 
Община Банско, 

Сдружение "Избор" 
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"ИЗБОР"-НПО за 

родители на деца и 

лица с 

увреждания, член 

на БАЛИЗ) 

Приоритет 3     

3.2.1.3. Проект за 

изграждане на 

“Дом на 

покойника” в гр. 

Банско (наличен 

идеен проект) 

СЗВ1-Общински 

център гр. 

Банско 

420 

Общински 

бюджет, Заем от 

финансова или 

кредитна 

институция 

2022-2027 г. Община Банско 

Приоритет 3   

3.2.2. Група проекти 

за предоставяне на 

адекватни социални 

услуги и създаване на 

условия за социално 

включване  

3.2.2.1. 

Разширяване 

обхвата на 

предоставяни в 

общността 

интегрирани 

здравно-социални 

услуги за 

възрастни хора и 

лица с увреждания 

- патронажна 

грижа 

Цялата 

територия на 

общината 

1 700 

Програма за 

развитие на 

човешките 

ресурси 2021-

2027 г., 

Приоритет 2 

2022-2027 г. Община Банско 

Приоритет 3     

3.2.2.2. 

Реализиране на 

проекти за 

социално 

подпомагане на 

най-уязвимите 

лица:  „Топъл 

обяд“ 

Цялата 

територия на 

общината 

1 000 

Програма  за 

храни и/или 

основно 

материално 

подпомагане 

2021-2027 г. 

2022-2027 г. Община Банско 
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Приоритет 3 

Мярка 3.3. 

Трансформац

я в 

образованиет

о чрез 

интервенции 

в 

образователна 

инфраструкту

ра и 

предоставяне 

на 

съвременни, 

качествени и 

адекватни на 

пазара на 

труда 

образователн

и услуги 

3.3.1. Група проекти 

за предоставяне на 

качествено 

предучилищно 

образование 

3.3.1. Проекти за 

преустройство и 

оборудване на 

детски градини за 

осигуряване на 

достъпна среда, 

зони за отдих 

и/или физическа 

активност и 

културни прояви, 

вкл.: (1) 

Преустройство на 

двор на детска 

градина "Мечо 

пух" в гр. 

Добринище - 200 

000 лв. (наличен 

работен проект); 

Цялата 

територия на 

общината 

200 

Програма 

образование 2021- 

2027 г., Програми 

на МОН, ФМ на 

ЕИП, ПУДООС, 

общински бюджет, 

ИНТЕРРЕГ 

2022-2027 г. Община Банско 

Приоритет 3     

3.3.2. Проекти за 

преустройство и 

оборудване на 

детски градини за 

осигуряване на 

професионални и 

STEM кабинети с 

прилежащо 

оборудване, вкл. 

комплексни 

проекти за 

създаване на 

STEM среда в 

детските градини, 

представляващи 

цялостни решения 

за физическата и 

цифровата среда 

за интерпретиране 

и представяне на 

Цялата 

територия на 

общината 

500 

Програма 

образование 2021- 

2027 г., Програми 

на МОН, ФМ на 

ЕИП, Програми на 

ЕК, общински 

бюджет, 

ИНТЕРРЕГ 

2022-2027 г. Община Банско 
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учебния материал 

пред съответната 

възрастова група, 

техническо 

оборудване на 

STEM 

пространства, 

прилагане на 

методи на 

преподаване и на 

учене, иновативна 

и гъвкава 

организация на 

учебния процес, 

адаптиране на 

нови форми на 

управление, 

лидерство и 

взаимодействие на 

екипа в детската 

градина, 

целенасочена 

квалификация и 

подкрепа за 

колективите, 

споделяне на 

учебното 

пространство и 

взаимодействие с 

релевантни 

представители на 

местната общност 

(вкл. деца от други 

детски градини, 

екипи в други 

детски градини, 

представители на 

граждански 

организации и 
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др.). Изграждането 

на STEM среда в 

детските градини 

включва и: 

обучение и 

повишаване на 

квалификацията 

на 

професионалистит

е, работещи пряко 

с децата в 

детските градини, 

интегрирано 

образователно 

съдържание, 

занимания 

съвместно с други 

детски градини, 

училища и 

институции (пр. 

музеи, детски 

научни центрове, 

неправителствени 

организации, 

фирми и 

производствени 

предприятия, 

професионални 

организации др.) и 

др. 

Приоритет 3   

3.3.2. Група проекти 

за предоставяне на 

адекватно и 

качествено училищно 

образование 

3.3.2.1. Проекти за 

ремонт и 

реконструкция на 

НУ, СУ, ПГ и 

ЦПРЛ на 

територията на 

Община Банско, 

вкл. развитие 

(ремонт и 

Цялата 

територия на 

общината 

10 000 

НПВУ, Програма 

образование 2021- 

2027 г., Програми 

на МОН, ФМ на 

ЕИП, Програми на 

ЕК, общински 

бюджет, 

ИНТЕРРЕГ 

2022-2027 г. Община Банско 
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цялостно 

саниране) на 

пансиона на 

Професионална 

лесотехническа 

гимназия „Никола 

Вапцаров“, 

трансформация на 

работилници в 

конферентни зали, 

зали за танци, за 

спорт и др. - 

наличен проект 

(по предложение 

на Професионална 

лесотехническа 

гимназия „Никола 

Вапцаров“ при 

провеждане на 

фокус-групи) 

Приоритет 3     

3.3.2.2. Проекти за 

преустройство и 

оборудване на ОУ, 

СУ, ПГ и ЦПРЛ на 

територията на 

Община Банско за 

осигуряване на 

достъпна среда, 

професионални и 

STEM кабинети с 

прилежащо 

оборудване, вкл. 

комплексни 

проекти за 

създаване на 

STEM училищна 

среда, 

представляващи 

цялостни решения 

Цялата 

територия на 

общината 

500 

НПВУ, Програма 

образование 2021- 

2027 г., Програми 

на МОН, ФМ на 

ЕИП, Програми на 

ЕК, общински 

бюджет, 

ИНТЕРРЕГ 

2022-2027 г. Община Банско 
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за физическата и 

цифровата среда 

на учене, 

техническото 

оборудване на 

STEM 

пространството, 

прилаганите 

методи на 

преподаване и на 

учене, иновативна 

и гъвкава 

организация на 

учебния процес, 

адаптиране на 

нови форми на 

управление, 

лидерство и 

взаимодействие на 

училищния екип, 

целенасочена 

квалификация и 

подкрепа за 

училищните 

колективи, 

споделяне на 

учебното 

пространство и 

взаимодействие с 

представители на 

местната и 

училищна 

общност (вкл. 

бизнес, ученици от 

други училища, 

училищни екипи, 

представители на 

граждански 

организации, 
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висши училища и 

др.). Изграждането 

на STEM 

училищна среда 

включва и: 

обучение и 

повишаване на 

квалификацията 

на учителите, 

интегрирано 

образователно 

съдържание, 

извънкласни 

занимания 

съвместно с други 

училища и 

институции (пр. 

БАН, ССА, ВУ, 

музеи, детски 

научни центрове, 

неправителствени 

организации, 

фирми и 

производствени 

предприятия, 

професионални 

организации др.); 

въвеждане на 

базисни дигитални 

умения за учители 

и студенти; 

въвеждане на 

училище в облака; 

осигуряване на 

софтуер/програмн

и продукти за 

дигитализация на 

учебния процес.  
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Приоритет 3     

3.3.2.3. Проекти за 

приобщаващо 

образование и 

образователна 

интеграция, вкл. 

разширяване 

обхвата на 

предучилищното и 

начално 

образование, чрез 

подкрепа за 

механизма за 

съвместна работа 

на институциите 

по обхващане и 

включване в 

образователната 

система на деца и 

ученици в 

задължителна 

предучилищна и 

училищна възраст. 

Цялата 

територия на 

общината 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите 

инв. проекти, 

съгл. условията 

за допустимост 

на разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

Програма 

„Образование“ 

2021-2027 г. 

Приоритет 1, 

Програми на ЕК 

2022-2027 г. Община Банско, АЗ 

Приоритет 3     

3.3.2.4. Проекти за 

подкрепа за 

образователна 

интеграция на 

маргинализирани 

и уязвими групи, в 

т. ч. ромите чрез 

организиране и 

провеждане на 

курсове за 

ограмотяване на 

възрастни, и на 

курсове за 

усвояване на 

учебно 

съдържание за 

различните 

Цялата 

територия на 

общината 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите 

инв. проекти, 

съгл. условията 

за допустимост 

на разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

Програма 

„Образование“ 

2021-2027 г. 

Приоритет 1, 

Програми на ЕК 

2022-2027 г. 
Община Банско, АЗ и 

МТСП 
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образователни 

етапи и степени за 

лица, с ниско 

образование или 

без образование в 

координация с 

Агенция по 

заетостта и 

МТСП, с цел 

последващо 

включване във 

възможности за 

придобиване на 

професионална 

квалификация 

Приоритет 3     

3.3.2.5. Проекти за 

развитие на 

дуалната система 

на обучение, 

съобразено с 

потребностите на 

бизнеса на 

регионално и 

местно ниво, вкл. 

чрез увеличаване 

на броя паралелки 

с дуална система 

на обучение в 

професионалните 

гимназии; 

създаване на 

учебни планове и 

програми за 

извънкласна 

дейност с предмет 

"Млад хотелиер", 

"Млад 

Цялата 

територия на 

общината 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите 

инв. проекти, 

съгл. условията 

за допустимост 

на разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

Програма 

„Образование“ 

2021-2027 г.,  

Приоритет 3, 

училищни 

бюджети, частни 

инвестиции, 

Програми на ЕК 

2022-2027 г. 

Община Банско, 

професионални 

гимназии, частни 

субекти (бизнес) 
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ресторантьор", 

"Млад 

екскурзовод" и др. 

релевантни. 

Приоритет 3     

3.3.2.6. Проект за 

развитие на 

маркетингова 

стратегия за 

иновативни 

училища и 

популяризирането 

им, вкл. чрез обща 

страница-

справочник, 

реклама за 

училищата, 

дискусии с бивши 

ученици и др. 

релевантни (по 

предложение на 

ДГ „Здравец“, гр. 

Банско при 

провеждане на 

фокус-групи) 

Цялата 

територия на 

общината 

500 

ФМ на ЕИП; 

ИНТЕРРЕГ, 

програми на ЕК, 

общински бюджет 

2022-2027 г. Община Банско 



399 

 

Приоритет 3     

3.3.2.7. Създаване 

на Научен и 

образователен 

център в 

партньорство със 

средни и висши 

учебни заведения 

на територията на 

Гимназия по 

туризъм Банско - 

предвижда се 

създаване на 

образователен 

център за 

подготовка на 

кадри за бизнеса и 

туризма 

(постоянно 

обучение, 

семинари, 

практически 

занимания и др.)  в 

партньорство с 

колеж по туризъм 

Благоевград и 

други висши 

учебни заведения, 

с които Община 

Банско има 

партньорство. 

Предстои 

предприемане на 

съответните 

действия пред 

МОН и 

реконструкция на 

базата на 

Професионалната 

гимназия. 

СЗВ1-Общински 

център гр. 

Банско 

2,000 

НПВУ, Програма 

образование 2021- 

2027 г., Програми 

на МОН, Програма 

за научни 

изследвания, 

иновации и 

дигитализация за 

интелигентна 

трансформация 

2021-2027 г.; 

Програма за 

развитие на 

човешките ресурси 

2021-2027 г., ФМ 

на ЕИП, Програми 

на ЕК, общински 

бюджет, 

ИНТЕРРЕГ 

2022-2027 г. 

Община Банско, 

професионални 

гимназии, Колеж по 

туризъм Благоевград, 

ВУЗ, частни субекти 

(бизнес) 
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Прогнозен 

първоначален 

бюджет - 2 млн. 

лева 

Приоритет 3 

Мярка 3.4. 

Трансформац

ии в сферата 

на спорта и 

физическата 

активност 

чрез 

интервенции 

в спортна 

инфраструкту

ра и 

предоставяне 

на 

съвременни и 

качествени 

услуги 

3.4.1. Група проекти 

за разширяване 

условията за 

практикуване на 

спорт и здравословен 

начин на живот 

3.4.1.1. Проект за 

преустройство на 

физкултурен салон 

към НУ "Св. 

Паисий 

Хилендарски" - гр. 

Банско в спортна 

зала за 

практикуване на 

различни видове 

спорт, провеждане 

на състезания и 

съпътстващи 

мероприятия с цел 

създаване на по-

добри условия за 

спорт за 

младежите и 

учениците от 

Община Банско и 

създаване на 

възможност за 

провеждане на 

състезания с 

външно участие 

(наличен работен 

проект) 

СЗВ1-Общински 

център гр. 

Банско 

1,800 

Стратегически 

план за развитие на 

земеделието и 

развитие на 

селските райони за 

периода 2023 – 

2027 г.; програми 

на ЕК, общински 

бюджет, Заем от 

финансова или 

кредитна 

институция 

2022-2027 г. Община Банско 
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Приоритет 3     

3.4.1.2. Проект за 

изграждане на 

спортен комплекс 

на територията на 

бившата казарма в 

гр. Банско с цел 

създаване на по-

добри условия за 

спорт за 

младежите и 

учениците от 

Община Банско и 

създаване на 

възможност за 

провеждане на 

състезания с 

външно участие 

(налична 

концепция) 

СЗВ1-Общински 

център гр. 

Банско 

60 000 

Стратегически 

план за развитие на 

земеделието и 

развитие на 

селските райони за 

периода 2023 – 

2027 г.; програми 

на ЕК, общински 

бюджет, Заем от 

финансова или 

кредитна 

институция 

2022-2027 г. Община Банско 

Приоритет 3   

3.4.2. Група проекти 

за насърчаване на 

масовия спорт и 

повишаване на 

физическата култура 

на населението 

3.4.2.1. Проекти за 

насърчаване на 

масовия спорт 

сред младежите и 

организиране на 

масови спортни 

събития; за 

повишаване на 

физическата 

култура на 

населението, вкл. 

чрез 

информационо-

промоционни 

кампании за 

насърчаване 

практикуването на 

спорт в 

свободното време 

и спорт за всички, 

Цялата 

територия на 

общината 

3 500 

ФМ на ЕИП; 

Национална 

програма за 

изпълнение на 

младежки 

дейности по Закона 

за хазарта 

(НПИМД по чл. 

10а от ЗХ), други 

национални и 

европейски 

младежки и 

спортни програми, 

частни инвестиции, 

Програми на ЕК, 

общински бюджет 

2022-2027 г. 
Община Банско, 

частни субекти 
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и увеличаване на 

мобилността на 

населението от 

всички възрастови 

групи; подкрепа за 

спортните клубове 

и спортни 

инициативи 

Приоритет 3 

Мярка 3.5. 

Интегрирани 

териториалн

и 

инвестиции 

за 

повишаване 

качеството на 

живот и 

трансформаци

я на региона в 

по-социално 

справедлив с 

достъпни, 

съвременни и 

качествени 

публични 

услуги 

3.5.1. ИТИ за 

осъществяване на 

спешни спасителни 

планински операции 

3.5.1. ИТИ за 

осъществяване на 

спешни 

спасителни 

планински 

операции от 

Планинска 

спасителна служба 

в партньорство с 

други общини с 

развит зимен, ски 

туризъм - община 

Самоков 

Цялата 

територия на 

общината, 

община Самоков 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите 

инв. проекти, 

съгл. условията 

за допустимост 

на разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

НПВУ; програми 

на ЕК, ФМ на 

ЕИП, общински 

бюджет, държавен 

бюджет 

2022-2027 г. 
Община Банско, 

община Самоков 

Приоритет 3   

3.5.2. ИТИ за 

повишаване достъпа 

до спорт, рекреация 

(отдих), прояви на 

открито и 

практикуване на 

планинарство чрез 

осигуряване на 

централизиран 

транспорт в НП 

Пирин чрез 

3.5.2.1. Проекти за 

ИТИ за 

повишаване 

достъпа до спорт, 

рекреация (отдих), 

прояви на открито 

и практикуване на 

планинарство чрез 

осигуряване на 

централизиран 

транспорт в НП 

Цялата 

територия на 

общината, НП 

Пирин (7 

общини) 

300 

Програма „Околна 

среда“ 2021-2027 

г.,  Програми на 

ЕК, държавен 

бюджет,  общински 

бюджет 

2022-2027г. 
Община Банско, 

ДНП Пирин  
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електрически 

автомобили  

Пирин чрез 

електрически 

автомобили при 

съблюдаване 

режимите и 

нормите, 

определени в 

Плана за 

управление на НП 

„Пирин“. 

Приоритет 4. Оптимизиране на пространствената  свързаност и достъпност  за трансформация на Община Банско в по-свързана чрез подобряване 

на общинската пътна мрежа и физическата среда (с фокус – инфраструктура) 

Приоритет 4 

Мярка 4.1. 

Осигуряване 

на  достъп и 

по-добра 

пространстве

на свързаност  

4.1.1. Група проекти 

за изграждане и 

реконструкция на 

общинска пътна 

мрежа  

4.1.1.1. Проект за 

изграждане на 

панорамен път 

Банско – 

Комплекс „Пирин 

Голф” от км 0+000 

до км 3+734.85, гр. 

Банско с цел 

подобряване 

достъпа до 

туристическа 

инфраструктура и 

туристически 

атракции, 

подобряване на 

инвестиционния 

климат и бизнес 

средата (наличен 

комплексен 

инвестиционен 

проект; 

необходими 

отчуждителни 

процедури на земи 

частна 

собственост) 

СЗВ3 7 000 

Стратегически 

план за развитие на 

земеделието и 

развитие на 

селските райони за 

периода 2023 – 

2027 г., 

Общински бюджет, 

Заем от финансова 

или кредитна 

институция 

2022-2027г. Община Банско 
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Приоритет 4     

4.1.1.2. Проект за 

реконструкция на 

общински път гр. 

Банско- хижа 

“Вихрен” с цел 

подобряване 

средата на живот 

за жителите, 

превръщане на 

града в 

привлекателно 

място за туристи, 

създаване на 

благоприятна 

бизнес среда 

(сключен договор 

за инженеринг, 

предстои 

изготвяне на 

проект) 

СЗВ3 13,000.00 

Стратегически 

план за развитие на 

земеделието и 

развитие на 

селските райони за 

периода 2023 – 

2027 г., 

Общински бюджет, 

Заем от финансова 

или кредитна 

институция 

2022-2027г. Община Банско 

Приоритет 4     

4.1.1.3. Проект за 

реконструкция и 

рехабилитация на 

общински път  II-

19-Места - с. 

Гостун от км 

0+000  до км 

3+367=3+500 

(наличен работен 

проект) 

СЗВ3 3,570.00 

Стратегически 

план за развитие на 

земеделието и 

развитие на 

селските райони за 

периода 2023 – 

2027 г., 

Общински бюджет, 

Заем от финансова 

или кредитна 

институция 

2022-2027г. Община Банско 

Приоритет 4     

4.1.1.4. Проект за 

реконструкция и 

рехабилитация на 

общински път  II-

19-Места - с. 

Обидим от км 

0+000  до км 

8+003=8+000 

СЗВ3 9,656.00 

Стратегически 

план за развитие на 

земеделието и 

развитие на 

селските райони за 

периода 2023 – 

2027 г., 

Общински бюджет, 

Заем от финансова 

2022-2027г. Община Банско 
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(наличен работен 

проект) 

или кредитна 

институция 

Приоритет 4   

4.1.2. Група проекти 

за доизграждане на 

липсващите и 

обновяване на 

съществуващите 

мрежи и съоръжения 

на техническите 

инфраструктури и 

улична мрежа 

4.1.2.1. Проект за 

реконструкция на 

канализационната 

и водопроводна 

мрежа, 

реконструкция на 

асфалтовата и 

тротоарната 

настилка и 

изграждане на 

кабелен колектор 

за кабелизация на 

разпределителната 

мрежа, улично 

осветление и 

слаботокови 

кабели на улица 

„Солун”, гр. 

Банско, Община 

Банско  

СЗВ1-Общински 

център гр. 

Банско 

1,314.00 

Стратегически 

план за развитие на 

земеделието и 

развитие на 

селските райони за 

периода 2023 – 

2027 г., 

Общински бюджет, 

Заем от финансова 

или кредитна 

институция 

2022-2027г. Община Банско 

Приоритет 4     

4.1.2.2. Проект за 

реконструкция на 

канализационната 

и водопроводна 

мрежа, 

реконструкция на 

асфалтовата и 

тротоарната 

настилка и 

изграждане на 

кабелен колектор 

СЗВ1-Общински 

център гр. 

Банско 

3,078.00 

Стратегически 

план за развитие на 

земеделието и 

развитие на 

селските райони за 

периода 2023 – 

2027 г., 

Общински бюджет, 

Заем от финансова 

или кредитна 

институция 

2022-2027г. Община Банско 
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за кабелизация на 

разпределителната 

мрежа, улично 

осветление и 

слаботокови 

кабели на улица 

„Захари Стоянов”, 

гр. Банско, 

Община Банско  

Приоритет 4     

4.1.2.3. Проект за 

рехабилитация и 

разширяване на 

топлопреносна 

мрежа в гр. Банско 

(няма работен 

проект) 

СЗВ1-Общински 

център гр. 

Банско 

12 000 

НПВУ, Общински 

бюджет, Заем от 

финансова или 

кредитна 

институция, 

Частни инвестиции 

2022-2027г. 

Община Банско, 

„Топлоснабдяване 

Банско“ ЕООД, 

частни субекти 

Приоритет 4     

4.1.2.4. Проект за 

архитектурно-

художествено и 

ландшафтно 

оформление с 

реконструкция на 

техническа 

инфраструктура на 

ул. „Пирин“ в 

частта между ул. 

„Отец Паисий“ и 

ул. „Христо 

Матов“ и 

”Изграждане на 

водопровод и 

разделна 

канализация по ул. 

„Пирин“, гр. 

Банско в участъка 

от кръстовището с 

ул. "Отец Паисий" 

до ул. „Глазне““, 

гр. Банско- етап 2, 

СЗВ1-Общински 

център гр. 

Банско 

6,149.90 

Стратегически 

план за развитие на 

земеделието и 

развитие на 

селските райони за 

периода 2023 – 

2027 г., 

Общински бюджет, 

Заем от финансова 

или кредитна 

институция 

2022-2027г. Община Банско 
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в участъка между 

ул. “П. Р. 

Славейков” и ул. 

“Христо Матов”, 

вкл. цялостна 

подмяна на 

тротоарната и 

пътната настилки 

на ул. “Пирин” в 

участъка от ул. 

“П.Р. Славейков” 

и ул. “Хр. Матов” 

и художествено 

оформление на 

уличното 

пространство с 

цел подобряване 

средата на живот 

за жителите, 

превръщане на 

града в 

привлекателно 

място за туристи, 

създаване на 

благоприятна 

бизнес среда 

(наличен работен 

проект) 

Приоритет 4     

4.1.2.5. Проект за 

рехабилитация, 

реконструкция и 

доизграждане на 

улица в с. 

Филипово, 

тротоари и 

съоръжения и 

принадлежности 

към нея с цел 

подобряване 

СЗВ3 50.00 

Стратегически 

план за развитие на 

земеделието и 

развитие на 

селските райони за 

периода 2023 – 

2027 г., 

Общински бюджет, 

Заем от финансова 

или кредитна 

институция 

2022-2027г. Община Банско 
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средата на живот 

за жителите, 

превръщане на 

града в 

привлекателно 

място за туристи, 

създаване на 

благоприятна 

бизнес среда 

(наличен работен 

проект) 

Приоритет 4   

4.1.3. Група проекти 

за интервенции в 

мрежата от паркинги 

за подобряване на 

достъпа до градска 

среда 

4.1.3.1. Проект за 

закупуване на 

паркомати и 

система за 

паркиране - без 

проектна 

готовност (по 

предложение на 

Общински 

паркинги Банско 

ЕООД при 

провеждане на 

фокус-групи") 

СЗВ1-Общински 

център гр. 

Банско 

250 

Общински 

бюджет, Заем от 

финансова или 

кредитна 

институция 

2022-2027г. 

Община Банско, 

Общински паркинги 

Банско ЕООД 

Приоритет 4 

Мярка 4.2. 

Подобряване 

на  

физическата 

среда  

4.2.1. Група проекти 

за обновяване и 

изграждане на детски 

площадки 

4.2.1.1. Проект за 

изграждане на 

детска площадка и 

благоустрояване 

на зелени площи и 

пешеходни алеи 

към Детска 

градина в УПИ І-

2681, кв.146 по 

плана на гр. 

Банско (наличен 

работен проект)  

СЗВ1-Общински 

център гр. 

Банско 

700 

ПУДООС, 

общински 

бюджет 

2022-2027г. Община Банско 
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Приоритет 4   

4.2.2. Група проекти 

за изграждане на 

велоалеи и тротоарни 

настилки 

4.2.2.1. Проекти за 

изграждане на 

велоалеи, вкл. (1) 

проект за 

изграждане на 

велоалеи в гр. 

Банско (баз. 

работен проект) и 

(2) проект за 

изграждане на 

велоалея и 

тротоарна 

настилка по ул. 

"Найден Геров" 

между ул. "Солун" 

и ул. "Цар 

Симеон" (в процес 

на разработка) 

Цялата 

територия на 

общината 

1 500 

Стратегически 

план за развитие 

на земеделието и 

развитие на 

селските райони 

за периода 2023 – 

2027 г., 

Общински 

бюджет, Заем от 

финансова или 

кредитна 

институция 

2022-2027г. Община Банско 

Приоритет 4 

Мярка 4.3. 

Интегрирани 

териториалн

и 

инвестиции 

за 

подобряване 

транспортната 

свързаност в 

подкрепа на 

икономическо

то развитие и 

трудовата 

миграция в 

региона 

4.3.1. Модернизация 

на пътищата по 

направлението Гоце 

Делчев–Банско–

Симитли, както и по 

направлението 

Банско–Якоруда–

Велинград 

4.3.1.1. 

Модернизация на 

пътищата по 

направлението 

Гоце Делчев–

Банско–Симитли, 

както и по 

направлението 

Банско–Якоруда–

Велинград, 

предвидена за 

повишаване на 

пропускателната 

способност и 

подобряване на 

транспортната 

достъпност в 

планинските 

райони. Двата 

проекта има 

индикация, че 

Цялата 

територия на 

общината, 

общини от ЮЗР 

и ЮЦР 

В съответствие 

със стойността 

на бъдещите 

инв. проекти, 

съгл. условията 

за допустимост 

на разходите по 

съответната 

финансираща 

програма 

(окончателни 

версии на 

програмните 

документи след 

приемането им 

от ЕК)  

Програма 

"Транспортна 

свързаност" 

2021-2027г.,  

Държавен 

бюджет, 

Общински 

бюджет 

2022-2027г. 

Община Банско, 

общини от ЮЗР и 

ЮЦР, АПИ 
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могат да влязат в 

програмния 

период 2021-2027 

г. и по този начин 

Банско, 

Велинград, Батак 

и Западните 

Родопи да станат 

курорти с 

международно 

значение и 

достъпност. 

         

Забележка: 

Към момента на попълване на Приложение 1 Програма за реализация на ПИРО, за някои от включените проектни предложения и идейни концепции към 

описаните мерки, основни и съпътстващи дейности, групирани в комплекси от проекти, не е налична по-висока степен на проектна готовност, в т.ч. 

инвестиционно проектиране. 

* Възможно е една мярка да включва само една дейност и тогава мярката и дейността съвпадат. Различни дейности и проектни идеи се посочват само в 

случай на   комплексни мерки,  които се осъществяват чрез повече от една дейност. 

**Посочва се дали съответната мярка ще се осъществява само на територията на определена зона за прилагане на интегриран подход (зона за 

въздействие), в друга територия извън зоните или на  цялата територия на общината. В случай че мярката ще се реализира в приоритетна зона за 

прилагане на интегриран подход (зона за въздействие) се посочва само наименование/номер на зоната 
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Приложение 2. Индикативна финансова таблица (хил. лв.) 

 

          /хил. лв./  
Период  Собствени 

средства - 

Общински 

бюджет 

Отн. 

дял (%) 

Републикански 

бюджет 

Отн. 

дял (%) 

Средства 

от ЕС 

Отн. 

дял (%) 

Други 

източници 

Отн. 

дял (%) 

ОБЩО 

в лв. 

ОБЩО в 

отн. дял 

(%) 
2021 - 2027 

Приоритет 

1 
1 271,00 2,01% 3 380,00 8,28% 17 675,00 12,79% 19 630,00 20,99% 

41 

956,00 
12,50% 

Приоритет 

2 
48 749,00 77,27% 34 765,00 85,20% 42 490,12 30,74% 6 402,00 6,85% 

132 

406,12 
39,45% 

Приоритет 

3 
9 090,00 14,41% 2 380,00 5,83% 48 450,00 35,05% 43 110,00 46,10% 

103 

030,00 
30,69% 

Приоритет 

4 
3 982,00 6,31% 280,00 0,69% 29 626,00 21,43% 24 379,90 26,07% 

58 

267,90 
17,36% 

ОБЩО 63 092,00 100,00% 40 805,00 100,00% 
138 

241,12 
100,00% 93 521,90 100,00% 

335 

660,02 
100,00% 
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Приложение 3. Матрица на индикаторите 

 

Индикатори за продукт 

Приоритет, мярка 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 
Целева стойност 

 Описание на индикатора хил. лв., 

бр., % и 

др. 

НСИ, Общината, Агенция за 

МСП, Агенция по 

заетостта и др. 

6 мес., 1 

год. и 

т.н. 

Към края 

на периода 

Приоритет 1 Ускоряване развитието на креативните и рекреативни индустрии за трансформация на Община Банско в по-притегателна 

чрез оползотворяване потенциала на местните ресурси и културно многообразие, и диверсифициране на местния туристически продукт 

(с фокус - туризъм) 

Мярка 1.1. 

Устойчиво опазване 

на  културното 

наследство, 

историческата среда 

и културното 

многообразие   

RCO 74 — Жители, 

обхванати от стратегии за 

интегрирано градско 

развитие  

RCO 75 — Интегрирани 

стратегии за градско 

развитие  

RCO 76 — Съвместни 

проекти 

RCO 77 — Капацитет на 

подкрепяната 

инфраструктура в областта 

на културата и туризма 

RCO 84 — Съвместни 

пилотни дейности, 

изпълнявани по проекти  

RCO 87 — Организации, 

осъществяващи 

% 

 

Брой 

 

Брой 

% 

 

 

Брой 

 

Брой 

 

 

НСИ, Община Банско, МК, 

НИНКН, ЕСТИ, ТИЦ, 

ДАЕУ ИАНМСП, Агенция 

по заетостта, МЗХ, 

ИСУН2020, Monitoring 

Information System (M.I.S.), 
Beneficiary Portal  

INTERREG-IPA CBC и др. 

4 год., 7 

год. 

100 

 

1 

 

2 

100 

 

 

2 

 

2 

 



413 

 

трансгранично 

сътрудничество 

Мярка 1.2. Развитие 

на културните, 

креативните и 

рекреативни 

индустрии 

RCO 76 — Съвместни 

проекти 

RCO 77 — Капацитет на 

подкрепяната 

инфраструктура в областта 

на културата и туризма 

RCO 84 — Съвместни 

пилотни дейности, 

изпълнявани по проекти  

RCO 87 — Организации, 

осъществяващи 

трансгранично 

сътрудничество 

Брой 

 

% 

 

 

Брой 

 

Брой 

 

3 

 

100 

 

 

3 

 

3 

 

Мярка 1.3. 

Подобряване на 

инвестиционния 

климат и 

предприемаческата 

екосистема за 

икономически 

растеж 

RCO 14 — Публични 

институции, получаващи 

подкрепа за разработване на 

цифрови услуги и 

приложения  

RCO 15 — Създаден 

капацитет за инкубация*  

RCO 16 — Заинтересовани 

страни, участващи в процеса 

на опознаване на сферата на 

предприемачеството 

RCO 17 — Инвестиции в 

регионални/местни 

екосистеми за развитие на 

умения 

Брой 

 

 

% 

 

% 

 

 

Хил. лв. 

 

Брой 

 

3 

 

 

100 

 

15 

 

 

2 000 

 

 

4 
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RCO 101 — МСП, 

инвестиращи в развитие на 

уменията 

RCO 102 — МСП, 

инвестиращи в системите за 

управление на обучението 

Брой 

 

 

4 

Мярка 1.4. 

Интегрирани 

териториални 

инвестиции за 

оползотворяване на 

туристическия 

потенциал на ниво - 

регион 

RCO 76 — Съвместни 

проекти 

RCO 80 — Водени от 

общностите стратегии за 

местно развитие  

RCO 96 — 

Междурегионални 

инвестиции в проекти на ЕС 

Брой 

Брой 

 

Брой 

 

4 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

Приоритет 2. Опазване на околната среда за бъдещите поколения и трансформация на Община Банско в по-устойчива чрез опазване на 

биологичното разнообразие и екосистемите, подобряване качеството на атмосферния въздух и водите, правилно управление на 

отпадъците, превенция и адаптация към климатичните промени и развитие на екологично чисти производства, биоземеделие, скъсяване 

веригите на доставки, кръгова и нисковъглеродна икономика (с фокус – околна среда) 

Мярка 2.1. Опазване 

на биологичното 

разнообразие и 

екосистемите 

RCO 37 — Площ на 

защитените зони по „Натура 

2000“, обхванати от мерки 

за опазване и 

възстановяване в 

съответствие с рамката за 

приоритетни действия 

% 

НСИ, Община Банско, 

АУЕР, ДАЕУ, РИОСВ, БД, 

ИАОС, ИАНМСП, Агенция 

по заетостта, ИСУН2020 и 

др. 

4 год., 7 

год. 

50 

Мярка 2.2. 

Подобряване 

качеството на 

RCO 22 — Допълнителен 

капацитет за производство 

на енергия от възобновяеми 

източници (електроенергия, 

% 

 

 

10 
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атмосферния въздух 

и питейните води 

топлинна (електроенергия, 

топлинна енергия) 

RCO 30 — Дължина на 

новите или 

консолидираните тръби за 

битови нужди 

RCO 31 — Дължина на 

мрежите за събиране на 

отпадъчни води, 

новоизградени или 

консолидирани 

RCO 32 — Нов или 

подобрен капацитет за 

пречистване на отпадъчни 

води 

RCO 39 — Инсталирани 

системи за мониторинг на 

замърсяването на 

атмосферния въздух 

 

 

Км. 

 

Км. 

 

 

% 

 

Брой 

 

 

 

48 

 

38 

 

 

100 (за територията на гр. 

Добринище) 

 

1 

Мярка 2.3. 

Устойчиво 

управление на 

отпадъците 

RCO 34 — Допълнителен 

капацитет за рециклиране на 

отпадъци 

% 

 

15 

Мярка 2.4. 

Интервенции срещу 

климатичните 

промени 

RCO 18 — Домакинства, 

получили подкрепа за 

подобряване на енергийните 

характеристики на 

жилището си 

RCO 19 — Обществени 

сгради, получили подкрепа 

за подобряване на 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

10 

 

5 
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енергийните им 

характеристики 

RCO 25 — Новопостроени 

или консолидирани защитни 

съоръжения по крайбрежни 

ивици, речни и езерни 

брегове и 

RCO 26 — Зелена 

инфраструктура, изградена с 

цел приспособяване към 

изменението на климата 

Брой 

 

 

Брой 

3 

 

 

3 

Мярка 2.5. Развитие 

на устойчива и 

зелена местна 

икономика 

RCO 01 — Предприятия, 

получаващи подкрепа 

(микро, малки, средни и 

големи предприятия) 

RCO 04 — Предприятия, 

получаващи нефинансова 

подкрепа  

RCO 12 — Предприятия, 

получаващи подкрепа за 

цифровизиране на своите 

продукти и услуги 

RCO 16 — Заинтересовани 

страни, участващи в процеса 

на опознаване на сферата на 

предприемачеството 

RCO 17 — Инвестиции в 

регионални/местни 

екосистеми за развитие на 

умения 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

% 

 

 

 

Хил. лв. 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

20 

 

 

 

300 
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Мярка 2.6. 

Интегрирани 

териториални 

инвестиции за 

регионално 

управление на 

отпадъците и 

природните рискове 

RCO 24 — Нови или 

усъвършенствани системи 

за наблюдение на бедствия, 

за готовност и за 

предупреждение и 

реагиране 

 

Брой 1 

Приоритет 3. Повишаване качеството на живот за трансформация на Община Банско в по-социална чрез осигуряване на съвременни, 

адекватни здравни, социални и образователни услуги и достъп до спорт (с фокус – човекът) 

Мярка 3.1. 

Трансформация в 

здравеопазването 

чрез интервенции в 

здравна 

инфраструктура и 

предоставяне на 

съвременни и 

качествени здравни 

услуги 

RCO 69 — Капацитет на 

подкрепяната 

инфраструктура за здравни 

грижи 

% 

НСИ, Община Банско, РЗИ, 

РЗОК, МОН, РУО, МТСП, 

Агенция по заетостта, 

Агенция за социално 

подпомагане, ММС, МОСВ, 

ИСУН2020 и др. 

4 год., 7 

год. 

100 

Мярка 3.2. 

Трансформация в 

социалната сфера 

чрез разширяване на 

социалната 

инфраструктура и 

социалните услуги и 

създаване на 

условия за социално 

включване 

RCO 63 — Капацитет на 

създадената временна 

инфраструктура 

RCR 66 — Брой на заетите 

жилища от построената или 

реновираната временна за 

настаняване 

RCO 70 — Капацитет на 

подкрепяната социална 

инфраструктура (различна 

от жилищна) 

% 

 

Брой 

 

 

% 

 

90 

 

1 

 

 

90 

Мярка 3.3. 

Трансформация в 

RCO 14 - Публични 

институции, получаващи 

Брой 5 
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образованието чрез 

интервенции в 

образователна 

инфраструктура и 

предоставяне на 

съвременни, 

качествени и 

адекватни на пазара 

на труда 

образователни 

услуги 

подкрепа за разработване на 

цифрови услуги и 

приложения  

RCO 66 — Капацитет на 

класните стаи на 

подкрепяната 

инфраструктура за грижи за 

деца (нови или 

модернизирани) 

RCO 67 — Капацитет на 

класните стаи на 

подкрепяната образователна 

инфраструктура (нови или 

модернизирани) 

RCO 95 — Персонал, 

финансиран от ЕФРР и 

Кохезионния фонд 

 

 

 

% 

 

 

% 

 

 

Брой 

 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

20 

Мярка 3.4. 

Трансформации в 

сферата на спорта и 

физическата 

активност чрез 

интервенции в 

спортна 

инфраструктура и 

предоставяне на 

съвременни и 

качествени услуги 

RCO 70 - Капацитет на 

подкрепяната социална 

инфраструктура (различна 

от жилищна)  

 

% 

 

100 

Мярка 3.5. 

Интегрирани 

териториални 

инвестиции за 

повишаване 

RCO 57 - Екологосъобразен 

подвижен състав за 

обществения транспорт 

Брой 

 

Брой 

2 

 

2 
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качеството на живот 

и трансформация на 

региона в по-

социално 

справедлив с 

достъпни, 

съвременни и 

качествени 

публични услуги 

RCO 76 — Съвместни 

проекти  

 

 

 

Приоритет 4. 

Оптимизиране на 

пространствената  

свързаност и 

достъпност  за 

трансформация на 

Община Банско в 

по-свързана чрез 

подобряване на 

общинската пътна 

мрежа и 

физическата среда (с 

фокус – 

инфраструктура) 

  

НСИ, Община Банско, АПИ, 

ОПУ, МРРБ, МЗХ, 

ИСУН2020 и др. 

4 год., 7 

год. 

 

Мярка 4.1. 

Осигуряване на  

достъп и по-добра 

пространствена 

свързаност 

RCO 44 - Дължина на 

новите  

пътища, получили подкрепа 

– други 

 

RCO 46 - Дължина на 

реконструираните или 

модернизирани пътища – 

други 

  

Км. 

 

 

 

Км. 

 

 

 

Км. 

 

 

  3 
 

 

 

10 

 

 

1,7 
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RCO 30 - Дължина на 

новите или 

консолидираните тръби за 

битови нужди 

 

RCO 31 — Дължина на 

мрежите за събиране на 

отпадъчни води, 

новоизградени или 

консолидирани 

 

Км. 
 

1,7 

 

Мярка 4.2. 

Подобряване на  

физическата среда 

RCO 36 — Повърхностна 

площ на подкрепяната 

зелена 

инфраструктура в градските 

райони 

 

RCO 58 — Подкрепяна 

велосипедна 

инфраструктура 

Кв. м. 

 

 

 

 

Км. 

  5 000 

 

 

 

9 

 

Мярка 4.3. 

Интегрирани 

териториални 

инвестиции за 

подобряване 

транспортната 

свързаност в 

подкрепа на 

икономическото 

развитие и 

трудовата миграция 

в региона 

RCO 46 - Дължина на 

реконструираните или 

модернизирани пътища – 

други 

RCO 76 — Съвместни 

проекти 

RCO 96 — 

Междурегионални 

инвестиции в проекти на ЕС 

 

Км. 

 

Брой 

Брой 

 

  30 

 

1 

1 

 

Индикатори за резултат 
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Стратегическа цел 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

 Описание на индикатора хил. лв., 

бр., % и 

др. 

НСИ, Общината, Агенция за 

МСП, Агенция по 

заетостта и др. 

6 мес., 1 

год. и т.н. 

Към 

началото 

на периода 

Към края 

на периода 

Стратегическа цел 1. 

Трансформация на 

Община Банско в 

по-притегателна и 

по-устойчива 

територия 

RCR 04 — МСП, 

въвеждащи иновация в 

маркетинга или 

организацията 

RCR 11 — Потребители на 

нови обществени цифрови 

услуги и приложения 

RCR 14 — Предприятия, 

които използват публични 

цифрови услуги 

RCR 18 — МСП, които 

използват инкубаторни 

услуги една година след 

създаването на бизнес 

инкубатора 

RCR 24 — МСП, които се 

възползват от дейности за 

развитие на умения, 

осъществявани чрез 

местна/регионална 

екосистема 

RCR 27 — Домакинства с 

подобрени енергийни 

характеристики на своите 

жилища   

Брой 

 

 

% 

 

Брой 

 

% 

 

 

% 

 

 

 

Брой 

 

 

 

Брой 

 

НСИ, Община Банско, 

МРРБ, МЗХ, МОСВ, МТСП, 

МОН, ММС, МК, НИНКН, 

ЕСТИ, ТИЦ, АУЕР, ДАЕУ, 

ИАНМСП, Агенция по 

заетостта, Агенция за 

социално подпомагане, 

РУО, ИАОС, РИОСВ, БД, 

РЗИ, РЗОК, АПИ, ОПУ, 

ИСУН2020, Monitoring 

Information System (M.I.S.), 
Beneficiary Portal  

INTERREG-IPA CBC и др. 7 год. НП 

5 

 

 

70 

 

5 

 

10 

 

 

15 

 

 

 

10 

 

 

 

15 
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RCR 28 — Сгради с 

подобрена енергийна 

класификация (жилищни, 

частни нежилищни, 

обществени нежилищни)

  

RCR 30 — Предприятия с 

подобрени енергийни 

характеристики 

RCR 35 - Жители, които се 

ползват от мерки за защита 

от наводнения 

RCR 44 — Адекватно 

третирани отпадъчни води 

RCR 46 - Жители, 

обслужвани от съоръжения 

за рециклиране на отпадъци 

и малки системи за 

управление на отпадъци 

RCR 50 — Жители, които се 

ползват от мерки по 

отношение на качеството на 

въздуха 

RCR 77 — 

Туристи/посещения в 

подпомогнатите обекти 

RCR 78 — Ползватели на 

подкрепяната културна 

инфраструктура 

RCR 80 — Съвместни 

пилотни дейности, 

 

Брой 

 

% 

 

% 

 

% 

 

 

% 

 

 

Брой 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

 

 

5 

 

100 

 

95 (за цялата 

територия) 

 

15 

 

 

100 

 

5 000 

10 000 

 

 

 

5 

 

 

5 
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предприети/ 

усъвършенствани от 

организации при/след 

приключването на проект 

RCR 84 — Организации, 

които осъществяват 

трансгранично 

сътрудничество 6—12 

месеца след приключването 

на проект  

RCR 86 — Заинтересовани 

страни/институции с 

повишен капацитет за 

трансгранично 

сътрудничество 

 

Брой 

 

 

5 

 

 

Стратегическа цел 2. 

Трансформация на 

Община Банско в 

по-социална и по-

свързана територия 

RCR 41 — Жители, 

свързани към подобрени 

системи за снабдяване с 

вода 

RCR 42 — Жители, 

свързани поне към системи 

за вторично пречистване на 

отпадъчни води 

RCR 55 - Ползватели на 

новоизградени, 

реконструирани или 

модернизирани пътища 

RCR 66 — Брой на заетите 

жилища от построената или 

реновираната временна 

инфраструктура за 

настаняване 

% 

 

% 

 

 

Брой 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

 100 

 

 

95 (за цялата 

територия) 

 

6 000 

 

1 

 

 

554 
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RCR 70 — Годишен брой на 

децата, използващи 

подкрепяната 

инфраструктура за грижи за 

деца 

RCR 71 — Годишен брой на 

децата, използващи 

подкрепяната образователна 

инфраструктура 

RCR 72 — Лица с достъп до 

подобрени здравни услуги 

RCR 74 — Годишен брой на 

лицата, които използват 

подкрепяните съоръжения 

за социални грижи 

RCR 95 — Жители, които 

имат достъп до нова или 

модернизирана зелена 

инфраструктура в градските 

райони 

RCR 96 — Жители, които се 

ползват от мерки за защита 

срещу несвързани с климата 

природни рискове и 

рискове, свързани с 

дейности на човека 

Брой 

 

 

% 

 

Брой 

 

 

% 

 

 

 

% 

 

1458 

 

 

100 

 

25 

 

 

100 

 

 

 

100 
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Приложение 4. Зони за прилагане на интегриран подход (Зони за въздействие) в ПИРО Банско 


