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Госпожи и господа общински съветници,  

Уважаеми съграждани,  

Уважаеми колеги, 

Изминаха две години от началото на мандат 2015-2019 г., за който гражданите на Община 

Банско гласуваха доверие на мен и екипа ми. Полагайки клетва като кмет на Община 

Банско, поех отговорността да работя за просперитета на града ни. През това време, ние 

работихме упорито и последователно за постигането на основните приоритети в 

управленската ни програма, с основна стратегическа цел: „Целенасочени действия за 

превръщане на Община Банско в сигурна, динамична и икономически силна 

териториална единица; в привлекателна Европейска туристическа дестинация, 

населена от хора, проспериращи, спокойни за работата си, живота си и бъдещето на 

децата си.” 

Една от главните ми цели винаги е била Oбщина Банско да е финансово стабилна и водеща 

туристическа дестинация. Усилията ни са насочени към подобряване на градската среда, 

към усъвършенстване на административното и информационното обслужване и 

взаимоотношенията с бизнеса, към утвърждаване на правила за работа в различните сфери, 

чрез приемане и актуализиране на нормативната база на общината, към увеличаване на 

обхвата и подобряване на качеството на социалните услуги, към развитие на туризма, 

промотиране на Община Банско на световни туристически изложения, благоустрояване на 

общината, развитие и модернизация на инфраструктурата, подобряване на условията за 

спорт и образование на подрастващите, привличане на нови европейски инвестиции, 

съхраняване на културно-историческото наследство. 

Цялата дейност в този отчет е извършена в съответствие с: Управленския ми проект, 

представен пред Вас в началото на мандата ми като кмет, Общински план за развитие на 

Община Банско 2014-2020г., Национална програма за развитие „България 2020”, Програма 

на българското правителство, Програма за развитие на Югозападния регион, Програма за 

развитие на Област Благоевград, стратегии и концепции, проекти, приети от Общински 

съвет - Банско. 

Отчетът цели да представи подробна информация за конкретно предприетите  

последователни и систематични действия и инициативи, в съответствие със заявените 

приоритети за постигане на устойчиво развитие на община Банско.  

Изразявам благодарност към всички, които допринесоха в процеса за израстване на 

местното самоуправление. Благодаря на своя екип, общинска администрация, кметовете на 

кметства и кметските наместници, които се борят за каузата – просперитета на Община 

Банско. 

И най-вече благодаря на своите съграждани, които придават истинския смисъл на това да се 

работи, гради и надгражда. 
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СЕКТОРНИ ПОЛИТИКИ И ПРИОРИТЕТИ 

МОДЕРНА ГРАДСКА СРЕДА 
 

Развитието и модернизацията на инфраструктурата са едни от основните цели на 
управленската програма, създаващи условия за повишаване жизнения стандарт на 

гражданите и по-добро икономическо развитие на региона. 

Една от основните стъпки бе приемането и привеждането в действие на Общ устройствен 

план на Община Банско (приет от Общиски съвет , в края на 2016г.). Целта му е да регулира 

процесите на урбанизация, така че да отговарят на инвестиционните очаквания, без да 

нарушават качеството на средата. Планът следва принципа на устойчивостта, като предлага 

екологосъобразни решения и обективно оценява природните ресурси. Създава условия за 

подобряване качествата на средата и развитието й чрез обогатяване на функционалното 

разнообразие, чрез баланс между индивидуалните и груповите интереси на живущите и 

гостите.  

Изпълни се реконструкцията на първи и втори етап на улица „Гоце Делчев”. В рамките на 

приключилите дейности,  беше извършена подмяна на водопроводната и канализационна 

мрежа, изравняване и поставяне на настилка, оформяне на съществуващия открит канал с 

изграждане на воден ефект, възстановяване на валевицата, подмяна на уличното 

осветление, озеленяване и изграждане на кабелен колектор за разпределителната 

електрическа и съобщителна мрежа. В момента се изпълнява трети етап от улицата. 

    

Приключи I етап от Реконструкция и обновяване на ул."Пирин", гр. Банско, в частта между 

пл. "Н. Й. Вапцаров" и пл. "Възраждане". Целта на проекта беше да се създаде  транспортно 

успокоена зона за пешеходно движение и транспортно обслужване на прилежащите 

търговски обекти. Основен метод за постигане на тези цели е премахване на тротоарите и 

създаване на единни повърхности с централна улама по цялото трасе на улицата.  
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С оглед подобряване на транспортната комуникация и достъпа до Ски зона Банско се 

предприеха действия за изпълнение продължението на ул. „Найден Геров” до включването 

й в републикански път II-19. В тази връзка беше възложено изработването на „ПУП-ПУР 

(Подробен устройствен план – план за улична регулация) за изменение на ПУП за ул. 

„Найден Геров” в обхват от о.т.643 (кръстовище с ул. „Солун”) до о.т.947 (път ІІ-19)”. Беше 

проведена процедура по одобряването му, която финализира с неговото одобряване от 

Общински съвет Банско. Предстоят отчуждителни процедури и издаване на разрешение за 

строеж и стартиране на изпълнението. 

Беше изпълнено и „Изграждане на ново кръгово кръстовище при ул.“Рила“, ул. “Цар 

Симеон“ и ул. “Иконом Чучулайн“, изграждане на кабелен колектор за кабелизация на 

разпределителната мрежа, улично осветление и слаботокови кабели на част от ул. “Рила“ 

(от кръстовище с ул. “Иконом Чучулайн“ до кръстовище с ул. “Бъндерица“) и ремонт на 

тротоари на ул. „Рила“ в участъка от ново кръгово кръстовище до ул. „Бъндерица“, гр. 

Банско. Изградено е ново кръгово кръстовище при ул. “Рила“, ул. “Цар Симеон“ и ул. 

“Иконом Чучулайн“, кабелен колектор за кабелизация на разпределителната мрежа, улично 

осветление и слаботокови кабели на част от ул. “Рила“ (от кръстовище с ул. “Иконом 

Чучулайн“ до кръстовище с ул. “Бъндерица“) и ремонт на тротоари на ул. „Рила“ в участъка 

от ново кръгово кръстовище до ул. „Бъндерица“, гр. Банско. 

   
Приключи проект:“Проектиране и строителство на ПСОВ, ВиК мрежа западна част, 

външни връзки към ПСОВ и корекция на река гр. Банско” 

Технически показатели на проекта: 

- Нова дъждовна канализационна мрежа – 14377м; 

- Нова битова канализационна мрежа – 22685м; 

- Нова водопроводна мрежа – 11542м; 

- Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) за 29 980 еквивалент 

жители; 

- Изграждане на корекция на река „Глазне“ с дължина 1000м; 

 -Изграждане на обслужващ път до ПСОВ; 

- Изграждане на външни електро връзки до ПСОВ; 

- Изграждане на външен водопровод до ПСОВ; 

- Рехабилитация на съществуващ дъждовен канализационен колектор до ПСОВ; 

- Рехабилитация на съществуващ битов канализационен колектор до ПСОВ; 

-  Изграждане на битов канализационен клон до ПСОВ; 

- Изграждане на дъждовен канализационен клон до ПСОВ                                           

Приключи проект: „Рехабилитация и доизграждане на водоснабдителна и канализационна 

мрежа на територията, разположена в източната част на град Банско”. 

  Технически показатели на проекта: 

- Нова дъждовна канализационна мрежа – 11740м; 
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- Нова битова канализационна мрежа – 16817м; 

- Нова водопроводна мрежа – 6393м; 

 

В местността „Карамацица” беше изграден 1810 метра гравитачен водопровод, който 

свързва каптажите „Караманица-2” и „Караманица-3” с каптаж „Усипо”. Това е първият 

етап от проекта, реализирането на който ще подобри водоснабдяването в южната част на 

града ни.  

С цел подобряване цялостния облик на град Банско бяха извършени следните дейности: 

� Авариен ремонт на дървен мост и каменнобетонни прагове на река „Бъндеришка“ в 

местността „Бъндеришка поляна“; 

� Цялостен ремонт на калдаръмената настилка в Старинен град - Банско; 

� Цялостен ремонт на настилката на пл. ”Никола Вапцаров” - Банско; 

� Ремонт на паважна настилка и полагане на сиви и бели бетонови павета на ул. ”Тодор 

Александров”; 

� Ремонт на плочници от същесвуващи мраморни неоформени плочи; 

� Ремонт на тротоари; 

� Подмяна конструкцията на три броя валевици, находящи се на ул. „Глазне“, ул. 

“Пирин“ и в местността „Св. Иван“; 

� Ремонт на стоманобетонов борд за монтаж и еластична предпазна ограда на мост на 

път Банско – местност „Шилигарника“ (ляво); 

� Чакълиране на паркинги и подходи към в гр. Банско; 

� Полагане на хоризонтална и вертикална пътна маркировка; 

� Изградена предпазна ограда на кръгово кръстовище при ул. ”Рила” , ул. ”Цар 

Симеон” и ул.”Иконом К.Чучулайн”; 

� Ремонт на спортни площадки на територията на община Банско. 

За град Добринище бяха извършени следните дейности: 

� Асфалтиране на улици – ул. „Георги Бенковски“, ул. „Бачо Киро“, ул. „Васил 

Априлов“, ул. „Васил Левски“; 

� Изграждане на топлопровод за отопление на Читалище „Димитър Благоев” и 

Кметство Добринище; 

� Изграждане на нова отоплителна система на Читалище „Димитър Благоев”; 

� Изграждане на стълбище за кв. ”Шебелица”, гр. Добринище. 

Бяха премахнати въздушни кабели и изградени подземни колектори по улици: „Пирин”, в 

частта си от пл. ”Никола Вапцаров” до пл. ”Възраждане”, ул. „Отец Паисий”, в частта от ул. 
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”Глазне” до ул. „Стефан Стамболов”, ул. „Рила”, в частта си от ул. „Бъндерица” до ул. ”Цар 

Симеон” и ул. „Гоце Делчев”, в частта си от ул. ”Глазне” до ул. ”Отец Паисий”. Общината е 

иницирала премахването на незаконните въздушни кабели и към момента се изграждат 

канални мрежи от кабелни оператори с цел сваляне на кабелите под земята. Общата 

дължина на премахнатите въздушни кабели е над 13 хил. м, а на изградената подземна 

канална мрежа – над 56 хил. м.  

След изграждането на дренажна система за отвеждане на подпочвените води, трасирани 

нови гробищни места и разширен Гробищния парк в Банско с над 9000 кв.м, новият терен 

вече е с оформени алеи, водоснабдяване и нова ограда.  

За останалите населени места на територията на Община Банско също се изпълниха 

мерки по разширяване на гробищните им паркове. За тази цел и във връзка с изискванията 

на РЗИ - Благоевград бяха процедирани и одобрени ПУП-ПЗ за промяна статута на земята 

от „земеделска” в „за гробищни паркове”. Към настоящия момент са приключили и част от 

отчуждителните процедури. 

Предвидената  за 2017 година инвестиционна програма за Кметство Места  бе изпълнена. 

Извърши се   ремонт на  канализация в местността „Долене”,  при което се  подмениха 

тръби на трасе с дължина 285 метра. През  месец юни бе изградена ограда на нов гробищен 

парк  в с. Места. През месец септември  бе ремонтирана  обществената  тоалетна  на селото. 

Отремонтирани бяха улици, тротоари и канавки  във вътрешната част. Бяха  монтирани два 

броя осветителни тела на електрическите стълбове в улици с неосветени участъци.                                                                                                                          

  В с. Кремен беше изградена нова  канализация  - 300 метра  и подпорна стена. Както и се 

поставиха отводнителни решетки на централната улица в селото.                                                   

В с. Осеново се направи подпорна стена  на улица,  в близост до центъра, с дължина  35 м. 

Подменен бе довеждащ водопровод в местността „Правата пътека” с дължина 500 м.  

В с. Гостун се подмени довеждащ водопровод с дължина 500 м. Чакълира се общински път 

до местността “Св. Георги“. Ремонтираха се и дървени пейки по улиците.   

В с. Обидим  бе  чакълирана улица с дължина  240 м. Съвместно с ВиК  бе изнесено трасе 

на водопровод  с дължина 320 м във вътрешната част на селото. Бяха монтирани решетки за 

отводняване на улици в центъра на селото. 

ОБЩИНАТА – ДОБРО МЯСТО ЗА БИЗНЕС, ИНВЕСТИЦИИ И ТУРИЗЪМ 
 

Основен приоритет за развитието на региона е изграждането на втори кабинков лифт и 

разширяване на ски зона Банско. В тази връзка се работи усилено както от страна на 

държавата, така и от моя страна, като кмет. В края на 2017г. Правителството даде зелена 

светлина за извършване на промени в Плана за управление на НП „Пирин”, с което се дава 
възможност за развитието на зимните спортове и на Банско като туристическа дестинация. 

През 2017г. в Банско се проведе учредителна среща на Организация за управление на 

туристически район „Рила-Пирин“. Съгласно Закона за туризма България е разделена на 
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девет района. Целта на подобно райониране е обединяване на усилията и сътрудничеството 

между общините /Банско, Сапарева баня, Гоце Делчев, Костенец, Белица, Петрич, 

Хаджидимово, Дупница, Кресна, Сандански, Разлог, Гърмeн и Якоруда/ и 

неправителствените туристически асоциации, в посока формиране на общ регионален 

туристически продукт и съответно реализиране на обща маркетингова и рекламна 

стратегия.  

Оптимизира се водовземането на минерална вода в гр. Добринище чрез изградена помпена 

станция, която разпределя водата на потребителите. Чрез нея се намаляват разходите на 

минерална вода и се отчита реалното потребление от потребителите. 

Към края на декември 2017 г. са сключени 15 бр. договори за отдаване под наем на сгради и 

части от сгради, находящи се в местност „Карагача” (бивша казарма) за производствена 

дейност и складови помещения. 

Във връзка с развитието на Община Банско не само като туристически център, но и в 

сферата на производството, общината е предприела действия по разделяне на имот, 

находящ се в с. Баня, Община Разлог. Същото е с цел създаване на условия за привличане 

на инвеститори в изграждането на малки незамърсяващи природата предприятия в 

областта на хранително-вкусовата промишленост. От имота са обособени 9 бр. 

незастроени урегулирани поземлени имоти, като за същите е обособена устройствена зона 

„Предимно производствена” с преобладаващи предимно производствени дейности, а 

отреждането на имотите е за „Безвредна промишленост”. За имотите са издадени Актове за 

общинска собственост от 15.11.2017 г. Предстои да бъдат предостаяни на заинтересовани 

бъдещи инвеститори, за целите описани по-горе. 

През 2017г. Община Банско е посетена от  320 906 брой туристи от над 50 народности. Броят 

на нощувките от настанени туристи за 2017г. е 807 368 броя. 

 Брой нощувки Брой туристи 

2015г. 728 553 256 546 

2016г. 819 902 277 406 

2017г.  938 848 320 906 
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За 2017г. са постъпили и  разгледани 199 заявления за категоризация, в това число и за 

потвърждаване категория на туристически обекти. Издадени са 118 броя временни 
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удостоверения. Извършени са процедури по Промяна в обстоятелствата на категоризирани 

туристически обекти на 52 обекта. Издадени 110 бр. заповеди за категоризиране на 

туристически обекти, 28 бр. заповеди за прекратяване на категория и 1 бр. заповед за отказ 
от категоризация. През цялата 2017г. е събрана, анализирана и отразена информация в 

Националния туристически регистър както и в Общинския туристически регистър за 199 

туристически обекта на територията на Община Банско /категоризирани, с прекратена 

категоризация, с откази от категоризация и с променени обстоятелства/. Вписаните в 

Информационния масив за търговска дейност стационарни търговски обекти са 89 бр., 

издадените разрешения за търговия на открито са 359 бр. За 2017г. в Община Банско са 

извършени 234 проверки в търговски и туристически обекти. За всички обекти са съставени 

констативни протоколи. В резултат на тези проверки бяха вписани в информационния 

масив за търговска дейност по-голяма част от горепосочените търговски обекти  и бяха 

категоризирани нови места за настаняване, както и бе извършена промяна в 

обстоятелствата на категоризирани вече туристически обекти. Съставени са 31 акта за 

административни нарушения, като въз основа на тях са издадени 28 наказателни 

постановления.  

През 2017г. продължи да се оптимизира работата на Консултативния съвет по туризъм 

в Община Банско. Актуализиран беше съставът на членовете и се проведоха няколко 

заседания на Консултативния съвет по въпросите на туризма. Членовете на Консултативния 

съвет са обсъдили и одобрили предложената  Програмата за развитие на туризма в Община 

Банско за 2017, както и отчета на Програмата на развитие на Община Банско за 2016 г., 
Културния календар на общината; в случай на промяна, обсъждат и предлагат на 

Общинския съвет размера на туристическия данък; обсъждат се възможностите за развитие 

на инфраструктурата на града, както и превръщането на ул. „Гоце Делчев” в занаятчийска 

зона. 

С цел рекламиране на гр. Банско като туристическа дестинация бяха разработени и 

отпечатани редица рекламни материали: преиздаване  на  рекламна диплянка /в 5 езикови 

версии/ с нова визия за приоритетните пазари  - български език, румънски език, полски 

език, гръцки език, руски език; преиздаде се и безплатна туристическа карта на гр. Банско с 

актуализираните туристически обекти; изработиха се рекламни пана, билбордове, картички, 

афиши, флаери за фестивалите от Културния календар на Община Банско; беше заснет и 

излъчен видеофилм в турската телевизия „ТекРумели“  - тип репортажно документален с 

работно заглавие „БАНСКО - ЗИМНАТА ФЕЕРИЯ НА БЪЛГАРИЯ” и репортаж от 

откриването на ски – сезон 2017/2018г.  

С цел да се популяризират по-широко новите историко-археологически обекти, които не са 

толкова популярни и посещавани до момента, но представляват интерес и биха допринесли 

за увеличаване на туристопотока в Община Банско, като „Ситан Кале” и „Свети Никола”, 

Община Банско участва в проект „Устойчиво развитие на туризма“ – актив за 

трансгранично сближаване и просперитет. Изработихме три филма с обща 

продължителност над 15 минути, импресии с времетраене 60-90 сек. и промоклип за гр. 

Банско с наименование „Банско – природа, традиции, модерност“. 
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Във връзка с рекламиране и промотиране на туристическа дестинация Банско  през 2017 г., 
съвместно с представители на хотелиерския бизнес беше взето решение за  участие в седем 

туристически борси и един българо-румънски форум: 

  -  Международно туристическо изложение EMITT- Истанбул, Турция, 25 - 28 януари 2017 

г. - участие със самостоятелен щанд; 

 

-  Международно туристическо изложение  IMTM – Тел Авив, Израел, 07 -08 февруари 

2017 г. -  участие на информационен  щанд на Министерството на туризма; 

 

 - Международно туристическо изложение „Ваканция и СПА ЕКСПО”, София 15 – 17 

февруари   2017 г. - участие със самостоятелен щанд; 

 

- Международно туристическо изложение  SAJAM TURIZMA  - Белград, Сърбия   23 – 26 

февруари 2017 г. - участие със самостоятелен щанд; 

 

-  Международно туристическо  изложение  UTAZAS  2017, гр. Будапеща, Унгария, 02 - 05 

март 2017 г. -  участие на щанд на Министерството на туризма; 
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- Участие с презентация на българо-румънски туристически форум на тема „Дълга 

ваканция или кратки пътувания – добре дошли в България през цялата година“ 30.03.2017 г. 
– Букурещ, Румъния; 

-  Туристическо  изложение – ОБЩИНСКО ЕКСПО  –  к.Албена, 15 – 17 октомври 2017 г. 
– участие със самостоятелен щанд; 

 -  Международно туристическо изложение  Greek Tourism Expo Атина, Гърция 08 – 10 

декември 2017 г. - участие със самостоятелен щанд; 

 

В рамките на изложенията бяха осъществени контакти с  водещи  туроператорски фирми, 

печатни и електронни медии и преки потребители на туристически услуги. Чрез рекламно-

информационните материали, презентации и прожекции беше успешно рекламирано 

Банско като атрактивна целогодишна туристическа дестинация. 

Културната програма на общината също беше богата през изминалата година. 

МЕЖДУНАРОДЕН  БАЛЕТЕН  ФЕСТИВАЛ 5-10 ЯНУАРИ  

 

 

 

 

ЛЕТНИ ТЕАТРАЛНИ ПРАЗНИЦИ   01-07 ЮЛИ 
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 „ONE LOVE”  - ХИП ХОП ТУРНЕ  22 ЮЛИ 

 

ЛЯТНА ФИЛМОМАНИЯ ПОД ЗВЕЗДИТЕ 26-29 ЮЛИ 

 

МЕЖДУНАРОДЕН ДЖАЗ ФЕСТИВАЛ  05-12 АВГУСТ 

 

БАНСКО ОПЕРА ФЕСТ    24-26 АВГУСТ 

 

     

 

 

 

ФЕСТИВАЛ НА БАЛКАНСКАТА МУЗИКА  „БОХЕМИ”    01-02 СЕПТЕМВРИ 

                                                               

ДОБРИНИШКО ЛЯТО 1 ЮЛИ -10 СЕПТЕМВРИ 



Годишен отчет за изпълнение на управленска програма на кмета на Община Банско Страница 12 

 

                                        

БАНСКО ФИЛМ ФЕСТ     22-26 НОЕМВРИ 

 

В Посетителския информационен център се обслужват и индивидуални и групови туристи, 

предоставайки им необходимата информация относно: природните и културни 

забележителности на града и района; местонахождението, категорията и вида на 
туристическите обекти; разписание на транспортните средства, работното време на 

търговските и туристически обекти; предстоящите културни и спортни събития в Община 

Банско и др. Общият брой посетители за 2017 год. е 10 102 от  45 държави. В сравнение с 

2016 г. посещаемостта бележи ръст от 5%. Организирахме и мероприятия в залата на 

Посетителски информационен център. Общ брой  мероприятия за  2017 г.  – 81, общ брой 

посетители по мероприятия  - над 6000. В сравнение с 2016г. посещаемостта бележи ръст от 

29%. 

Развитието на туризма е пряко свързано с търговската дейност и транспорта в общината. 

През изминалата година се актуализира общинската транспортна схема за обществен 

превоз. Схемата включва три автобусни линии – гр. Банско – м. Шилигарника – х. Вихрен; 

гр. Добринище – х. „Гоце Делчев” и една вътрешноградска автобусна линия с начална 

точка ул. „Акад. Йордан Иванов” и крайна точка – местността „Мотиката”. Автобусните 

линии до х. „Вихрен” и х. „Гоце Делчев” са изпълнявани през летния сезон, докато 

вътрешноградската линия функционира целогодишно. Предложението идва след направен 

анализ, показващ необходимостта от предоставяне на обществен превоз като алтернативен 

на индивидуалния, който да улесни придвижването на жители и гости на курорта в рамките 

на града, както и към планината. Допълнително предимство ще бъде намаляването на 

автомобилния поток и въздействието му върху качеството на въздуха. 

Издадените разрешителни за таксиметров превоз на пътници през 2017г. е 30 бр. 

Съобразени са с нуждите и потребностите от таксиметров превоз на територията на 

общината. 
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ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПО ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ 
 

В изпълнение на инвестиционен проект от Министерство на здравеопазването в подкрепа 

на спешната медицинска помощ по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. 
е сключен договор № РД-06-23/23.01.2017 г. между Община Банско и Министерство на 

здравеопазването за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху следния 

недвижим имот - общинска собственост, а именно: поземлен имот с идентификатор 

02676.501.1141 и първи етаж от сграда с идентификатор 02676.501.1141.1 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Банско. Цитираният по-горе договор е сключен за 

срок от 10 години. 

В края на 2017г. стартира проект "Трансфер на иновации в здравеопазването", целящ да 

подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество и да осигури достъп до 

иновативни здравни и социални услуги от общ интерес, чрез трансфериране на добри 

практики и опит от чуждестранния партньор по проекта - Община Петрошани, Румъния. 

Периодът му на изпълнение: 21.11.2017 г.- 31.12.2018 г. Предвидените дейности в него са: 

� Проучване, адаптиране и валидиране на иновативни модели в сферата на 

здравеопазването, което ще осигури достъпна здравна грижа, повишаване 

капацитета на медицински кадри, осигуряване на подходящи и адекватни условия за 

подобряване здравния статус на населението; 

� Повишаване на капацитета на партньорите и внедряване на социалната иновация в 

България чрез предоставяне на допълнителна здравна помощ и социални услуги; 

� Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите 

иновативни елементи; 

� Разпространение на постигнатите резултати; 

� Изграждане на партньорски мрежи за устойчиво развитие и прилагане на иновации; 

� Ремонт и оборудване на здравни кабинети в гр. Добринище и по селата. 

С цел подобряване на здравеопазването и превенцията на местното население от рак на 

гърдата през изминалата година се проведоха профилактични прегледи сред жени на 
възраст над 45 години за рак на гърдата в Община Банско. Кампанията се осъществи от 

Център за защита правата в здравеопазването – гр. София. Прегледите бяха извършени от 

висококвалифицирани специалисти, напълно безплатно за живущите в общината. 

Вече четвърта година Община Банско активно подпомага семействата с репродуктивни 

проблеми с приетата си програма за финансово подпомагане. През изминалата година са 

постъпили пет заявления от семейства с репродуктивни  проблеми за ползване на средства 

за изследвания и процедури. Отпуснатите средства са в размер на 10 000 лв. 

През 2017г. общината, чрез Общински съвет, е отпуснала финансова помощ за подпомагане 

на лечение и на социално слаби граждани на обща стойност  44 341 лв. 
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СЕКТОР „ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ” 
 

Ежегодно съвместно с Областна дирекция „Земеделие” и Общинска служба „Земеделие”-

Банско се провеждат разяснителни кампании, във връзка с финансирането по Европейски 

проекти на земеделци, в които се очертава общата рамка за кандидатстване и се дават 

основни насоки от експерти в тази област. 

Във връзка със създаване на мерки за контрол на стадата при пашуване е приет Годишен 

план за паша и  Правила за ползване на пасищата на територията на Община Банско. За 

2017г. са одобрени списъци с поземлени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и 

ливади по населени места на Община Банско, включващи: 48 броя имоти с обща площ от 

2941,71 дка, предназначени за общи ползване; 303 броя имоти с обща площ 2598,173 дка, 

предназначени за индивидуално ползване.  

 До 10 март 2017г.  в Общинска администрация Банско са постъпили 40 броя заявления от 

собственици и ползватели на животновъдни обекти, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ. В  резултат са сключени 34 договора за отдаване под 

наем на пасища и ливади с обща площ на имотите  1426,408 дка.  

С Решение  № 472 от Протокол № 25/27.07.2017г. на Общински съвет Банско  са одобрени  

списъци с  маломерни имоти /площ до 10 дка/ в землището на Община Банско  с начин на 

трайно  ползване : ниви и друг вид земеделски земи, с общ брой на имотите 3931. Подадени  

са  72 заявления от земеделски стопани и ползватели на земеделски земи и са сключени 54 

договора, с които са отдадени под наем 2238,91 дка. В  изпълнение на Решение № 474 от 

Протокол № 25/27.07.2017г. е определен списък с ниви, с площ над 10 дка. Проведен е търг, 
въз основа на който са сключени 8 броя договори и отдадени под наем 21 броя имоти с 

обща площ 429,037 дка. 

През 2017 г. са съставени общо 364 акта за общинска собственост, от които 231 акта са за 

частна общинска собственост, а 133 са за публична общинска собственост. Актовете са 

вписани в Регистъра на имотите, общинска собственост и в Службата по вписванията. 

Декларирани са съответните обстоятелства, свързани с всички действия, свързани с 

опериране на дейността. През изминалата година са сключени 125 договора за отдаване под 

наем на общински имоти, както следва: 

• отдаване под наем на земеделски земи на земеделски стопани и земеделски 

производители – 96 бр.; 

• отдаване под наем на помещения, самостоятелни обекти в сгради и части от сгради -

14 бр.; 

• отдаване под наем на апартаменти - 15 бр.            

 През изминалата година е проведена процедура по принудително отчуждаване на имот, 

собственост на физически лица, необходим за реализиране на общински обекти, а именно:                                     

- имот № 048018 в землището на с. Обидим, Община Банско, площ 0.566 дка, местност 

„Равнището”. С Решения на Общински съвет - Банско са открити процедури по продажба 
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на следните имоти, а именно: поземлен имот с идентификатор 02676.501.3621 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, местност „Черешата”, 

предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, площ: 46.10 кв.м.                                                              

През 2017 г. Община Банско е сключила 2 договора за учредяване на безвъзмездно право на 

ползване на общински имоти. Единият за нуждите на Спешна помощ-Банско, а другия във 

връзка с проект Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на Читалище 

„Димитър Благоев” в гр. Добринище по програма за Развитие на селските райони.                  

Предоставени са 12 имота от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на 

собственост на лица, притежаващи решение за възстановяване правото на собственост, 

издадени от Служба по земеделие гр. Банско.                                              

С решение на Общински съвет Банско е одобрен годишен план за ползване на дървесина от 

гори, собственост на Община Банско, попадащи в териториалния обхват на ТП „ДГС 

Добринище“, в размер на 1367 куб.м. Поради настъпили повреди от биологични фактори 

(корояди) в общински горски територии, се налага да се проведат санитарни сечи в 

нападнатите насаждения. Това довежда до необходимостта от утвърждаване на 

Допълнителен годишен план за ползване на дървесина от гори, собственост на Община 

Банско, стопанисвани от ТП „ДГС Добринище“  за 2017 г., в размер на 178 куб.м., който е 

одобрен с решение на Общински съвет. В изпълнение на Договор за управление, 

стопанисване и опазването на гори, собственост на Община Банско, сключен с ТП „ДГС 

Добринище“, Община Банско е получила приходи в размер на 17110,98 лв. С решение на 

Общински съвет Банско е одобрен Годишен план за ползване на дървесина от гори, 

собственост на Община Банско, попадащи в териториалния обхват на ТП „ДГС Места“, в 

размер на 246 куб.м. В изпълнение на Договор за управление, стопанисване и опазването на 

гори, собственост на Община Банско, сключен с ТП „ДГС Места“, Община Банско е 

получила приходи в размер на 569,58 лв. Общо получени приходи от гори, собственост на 

Община Банско – 17680,56 лв. Издадени са 57 бр. разрешителни за сеч на физически лица 

за добив извън горските територии. 

ЕКОВИЗИЯ НА ОБЩИНА БАНСКО 
 

Община Банско работи усилено по изпълнение на Закона за енергийна ефективност и 

Закона за използване на енергията от възобновяеми енергийни източници. В отговор на 

законовите изисквания е обърнато специално внимание на повишаване на енергийната 

ефективност в сградите, общинска собственост, а именно: 

• Обследване с издаване на Сертификат за енергийни характеристики, както и 

извършено обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна 

сграда, състояща се от 55 жилищни апартамента, от които 8 общинска собственост, 

находяща се в гр. Банско, ул. „Драма” №1, по Национална програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради; 

• Обследване с издаване на Сертификат за енергийни характеристики, както и 

преустройство и подобряване на енергийна ефективност на Читалище „Никола 

Вапцаров” гр. Банско с приложени мерки по енергийна ефективност; 
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• Обследване с издаване на Сертификат за енергийни характеристики, както и 

преустройство и подобряване на енергийна ефективност на Читалище „Димитър 

Благоев” гр. Добринище, Община Банско с приложени мерки по енергийна 

ефективност. 

Извършени са обследвания с издаване на Сертификат за енергийни характеристики на:                                             

• Здравен дом, ул. "Луи Пастьор" №1, гр. Банско; 

• Административна сграда - с. Места, Община Банско;  

• Здравна служба - гр. Добринище, Община Банско;  

• Административна сграда - гр. Добринище, Община Банско;  

• Административна сграда - ул. "Патриарх Евтимий", гр. Банско;    

• Двуетажна масивна учебна сграда с обществена кухня СУПЗ гр. Банско; 

• Сграда за битови услуги – минерална баня гр. Добринище, Община Банско. 

Започната е процедура по изготвяне на общинска енергийна информационна база данни и 

общински програми (обновяване на съществуващата Общинска енергийна програма и 

изготвяне на Програма по насърчаване на енергията от възобновяеми източници). 

Общинската енергийна информационна база данни ще включва: списък на всички сгради 

общинска собственост; енергопотреблението им за последните няколко години, 

включително и за  улично осветление, както и за в бъдеще; обследвани сгради с приложени 

мерки по енергийна ефективност; спестени разходи за ел.енергия; намалени емисии 

парникови газове;  използване на  възобновяеми енергийни източници в сгради, общинска 

собственост и домакинства, която като цяло ще цели управление на енергията на 

територията на Община Банско.  

Общинската енергийна програма ще отразява ясно и точно приоритетите на общината в 

областта на енергийната ефективност, мерките за подобряване на енергийните 

характеристики на сгради в обществения и частния национален жилищен сграден фонд, 

както и резултата от прилагането им в изпълнение на всички изисквания от Закона за 

енергийна ефективност, наблюдение и контрол по изпълнение на програмата, източници на 

финансиране.  

Общинската програма по използване на енергията от възобновяеми източници ще определя 

приоритетите за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници, 

определяне на потенциала и възможностите за използване по видове ресурси, избор на 

мерки, източници и схеми на финансиране, наблюдение и оценка  от реализирани проекти, 

подобряване на енергийното управление на територията на общината.                                                        

Отчетите по изпълнение на горепосочените програми, които се подават до АУЕР /Агенция 

за устойчиво енергийно развитие/, са задължение на общините по Закона за енергийна 

ефективност, с което се подпомага националната политика по енергийна ефективност.                                                       
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През изминалата година общината продължи да поддържа и обогатява градския 

ландшафт.  Близо 300 броя декоративни храсти бяха вложени в оформянето на нови кътове 

и композиции. 128 различни дървесни видове бяха засадени за улично озеленяване на 

главните артерии в града. 

 

От особенно значение за общината е да има целогодишен цветен облик. Изразява се в пролетно, 

лятно, есенно, вертикално и фасадно зацветяване. Общо 25 000 едногодишни цветя бяха засадени на 

територията на гр. Банско /от които 8 000 - собствено производство/ и 1 800 са каскадните цветя, 

разпределени за фасадното и вертикално зацветяване. 

 

Общината запази своята тенденция за увеличаване на цветните площи на територията на 

града. Зацветените площи бяха увеличени с около 50 кв.м.                                                               

За поддържането на засадената растителност и отглеждането на цветята се полагат 

ежедневни интензивни грижи. 

 
При извършване на постоянен мониторинг за състоянието на дълготрайната дървестна 

растителност се наложи провеждане на обществено обсъждане, касаещо влошеното 

състояние на част от дървестната растителност в централна градска част и в дворовете на 

училищата. Бяха взети мерки по отстраняване на опасните дървета с цел предотвратяване 

на нежелани последици. Премахнати бяха 14 броя дървета. 
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Бяха направени прединвестиционни проучвания и предложения за идеен проект за цялостна 

система от хидромелиоративни съоръжения в землището на гр.Банско.                                                                         

В сферата на „Чистотата” общината изпълнява контролни функции, свързани с основни 

комунални услуги на населението – сметосъбиране, сметопочистване, снегопочистване, 

обслужване на контейнерите за разделно събиране на отпадъците от опаковки, както и 

обслужване на санитарните възли, разположени на територията на гр. Банско, 

дезакаризация на зелени площи, паркови пространства, детски и спортни площадки. 

Извършва се и контрол в изпълнение на мерките, заложени в Програмата за овладяване на 

безстопанствените кучета на територията на община Банско.                                                

През годината са организирани периодично кампании, за събиране на отработени масла; 

батерии и акумулатори; електрическо и електронно оборудване; опасни битови отпадъци. 

Ежегодно се включваме в инициативата „Да изчистим България за един ден“. Организираме 

пролетно и есенно почистване на растителни, строителни и други отпадъци от градините и 

дворовете на жителите на града.                  

През 2017г. бяха предоставени 30 броя компостери за домашна употреба и информационни 

материали (наръчник) за процеса на компостиране и намаляване на обема на 

биоразградимите отпадъци в домашни условия, по проект „ Компостирай – насочени към 

природосъобразният начин на живот”, изпълняван от Сдружението на Югозападните 

общини, в което Община Банско е член, финансиран по Програмата за трансгранично 

сътрудничество „ България – Македония” 2014 – 2020 г.  

Извърши се и „Затваряне и реколтивацията на старо депо за ТБО - гр. Банско”. Основната 

цел на проекта бе изпълнение на мерки за затваряне, техническа и биологична 

рекултивация на депо за твърди битови отпадъци – гр. Банско и привеждането му в 

съответствие с нормативните изисквания, с оглед предотвратяване, намаляване и 

ограничаване на вредното въздействие на депата върху човешкото здраве и околната среда 

и изпълнението на поетите от Република България,  като страна член на Европейския съюз,  
ангажименти във връзка с третирането на битовите, строителните и производствените 

отпадъци. 

Всички тези дейности целят повишаване качеството на живот чрез опазване на природните 

ресурси, намаляване разходите за енергия и редуциране на вредните емисии в атмосферата. 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И СФЕРИ В РИСК 
 

И през 2017–та година социалните дейности бяха сред приоритетните сфери на работа в 

Община Банско. Това ще продължи и в бъдеще, защото най-важното богатство на Банско са 

хората. Община Банско ще продължи да оказва нужната социална подкрепа на своите 

граждани, така че качеството на живот на банскалии да е добро. 

През изминалата година общината оказа подкрепа на нуждаещите се граждани основно 

чрез дейността на социалните услуги – делегирани и местни дейности, проектни дейности,  
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мероприятия, популяризиращи възможностите на хората с различни увреждания, 

благотворителни мероприятия и парични помощи.                                                                                                                                        

Към настоящия момент Община Банско управлява чрез делегирани от държавата бюджети 

12 социални услуги. Това са 1 дневен център за деца с увреждания, 3 дневни центъра за 

стари хора, 2 дневни центъра за възрастни с увреждания (като единият е със седмична 

грижа с нощувки от понеделник до петък), 4 защитени жилища за възрастни с 

интелектуални затруднения, един център от семеен тип – 24-часова  грижа за хора с 

деменции,  центъра за социална интеграция и рехабилитация – който предоставя мобилна 

грижа и почасови услуги на широк кръг нуждаещи се деца и възрастни. Въпреки недостига 

на специалисти – кинезитерапевти, психолози и други терапевти, през миналата година 

успяхме да осигурим психолог, който да подкрепя нуждите на Центъра за хора с деменция 

в с. Места. На граждански договор с финансиране от общинския бюджет бе осигурен 

музикален терапевт за децата от дневен център „Здравец”.                              

И тази година потребителите на центъра ползваха терапевтичната конна езда благодарение 

на допълнителната субсидия, която Община Банско отпусна. Децата ползваха два пъти в 

седмицата по график услугите на Конната база. Конната езда е изключително полезна при 

децата с детска церебрална парализа и за децата със сензорни проблеми.                  

Интересът към Центъра за социална рехабилитация и интеграция все повече се увеличава и 

вече половин година работи над капацитета си (при капацитет 15 души към  момента 

клиентите на центъра са 31 деца и възрастни с различни проблеми, ползващи почасово 

психолог, логопед, рехабилитатор, трудотерапевт и социален работник).  Община Банско е 

изпратила становище за увеличаване на капацитета от Социалното министерство.                                                  

Бяха предвидени от общинския бюджет капиталови разходи за извършени ремонтни 

дейности на Защитени жилища 3 и 4. Възложено беше изготвянето на проект за пристройка 

– социални жилища за хора в неравностойно положение към Дневен център „Здравец”.  

Капацитетът му е за 16 човека, включващ 4 самостоятелни апартамента, всеки от които се 

състои от обща дневна и 2 спални за по двама човека, всяка със собствен санитарен възел. 

След съгласуване с всички контролни органи беше издадено и разрешение за строеж. 

Социални услуги (местна дейност)  – финансирани чрез общинския бюджет:                       

Домашният социален патронаж през изминалата година обслужи над 100 нуждаещи се 

граждани – като предоставя услугата „топла храна”.                                                        

Изпълнихме още един ангажимент по Управленската програма - безплатният транспорт е 

заложен в новата Наредба за домашния патронаж, която изготвиха специалистите. 

Предприети са действия за популяризиране на услугата. Това е важна услуга особено за 

самотните възрастни хора и тези, които ползват инвалидни колички.                                        

Продължава дейността на Социалното предприятие за хартиени пликове. В цялата ни 

страна социалните предприятия са все още малко. Хората с увреждания трудно се 

реализират на отворения трудов пазар и социалното предприятие се явява звеното, което 

отчасти покрива тази нужда. Община Банско прозря този социален характер на проекта и 
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въпреки, че предприятието не реализира особени приходи, продължава неговата финансова 

издръжка. Към този момент в него работят 6 лица с лека умствена изостаналост, които са 

потребители на Защитени жилища 1, 2, 3 и 4. Общината кандидатства за проектно 

финансиране, за разширяване на предприятието в две основни дейности – озеленяване и 

дървообработка /производство на ковчези/. 

Общината продължава да подържа дейността на всички клубове на пенсионера в градовете 

и селата, както и клуба на военноинвалидите, като е осигурила работа на 10 уредници на 

клубовете.                                                                                                                                             

През изминалата година, отчитайки нуждите на една част от потребителите на защитените  

жилища да започнат самостоятелен живот,  общината обособи пространство (етаж от 

закритата услуга „Наблюдавано жилище”, бивш пансион на СУПЦ) за така наречените 

„Социални жилища със специален статут” за хора, напускащи резидентен тип услуги. Екип 

от специалисти изготви правила – правилник за ползването на тези жилища срещу 

минимален наем и към момента в тях живеят 4 души.                                                                                                                                                        

Социални дейности и услуги чрез проектно финансиране за 2017 г.  

През изминалата година Община Банско продължи да предоставя безплатна храна за 54 

души по проекта „Топъл обяд”. С реализацията му бяха ангажирани основно работещите в 

Домашния социален патронаж. Проектът даде възможност потребителите да получават 

освен обяд и безплатни социални консултации и подкрепа. И през настоящата година 

общината ще продължи предоставянето на тези услуги, като се очаква увеличаване на 

бройката. Тежък за изпълнение, но много търсен като услуга, беше проектът „Независим 

живот” – който имаше за цел предоставянето на услугите „социален асистент”, „личен 

асистент”, „домашен помощник”. Чрез него желаещите потребители получиха 

допълнителна безплатна подкрепа от социален работник, психолог и рехабилитатор. С 

реализацията на допълнителните услуги бяха ангажирани специалисти от Център за 

социална реализация и интеграция. За периода потребители на услугите по проекта са 72 

души, 72 асистенти.  Предвид това, че асистентските услуги са много важни за голяма част 

от населението на страната, от 2018-та тази услуга ще се предоставя чрез дирекциите за 

социално подпомагане.                                                                                      

 Кандидатствано бе и по проект „Открий ме”, който е насочен изцяло към насърчаване на 

социалното включване, чрез развитие на умения за самостоятелност и личностно развитие 

на потребителите в защитените жилища.                                                                                        

Мероприятията, популяризиращи възможностите на хората в риск. Благотворителни 

мероприятия.                                                                                                                                     

За пореден път община Банско изпрати свои представители на Зимните олимпийски игри 

(Спешъл олимпикс) за хора с интелектуални затруднения – този път в Австрия. Това бяха 

потребителите от защитените жилища – Валентина Черкезова (дисциплина – бягане със 
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снегоходки) и Михаил Якимов (дисциплина–ски алпийски). Трябва да отчетем, че Община 

Банско е и най-големият работодател на хора с различни увреждания. Освен по различните 

програми за временна заетост, в общината работят служители – специалисти и експерти с 

увреждания. Ще спомена и наемането на нашия пръв спешъл олимпиец и бивш потребител 

на защитено жилище Генадий Стоицов, който към момента успешно се справя с работата си 

на възпитател. 

Различен беше и миналогодишния акцент на отбелязването на Международния ден на 

хората с увреждания – събитието имаше за цел да представи възможностите на хората с 

увреждания, както и доброто сътрудничество между образователна, трудова, социална, 

спортна и т.н. сфери за пълноценната реализация на хората с различен дефицит. 

Допълнително чрез Коледния базар освен че се даде поле  за творческа изява, се подкрепи и 

финансовата нужда на дете от Банско. 

Законът за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 

утвърждава основните функции на Местната комисия, а именно корекционно-възпитателна 

и социално-превантивна. И в двете направления секретарят на комисията работи в тясно 

сътрудничество с училищата, отдел „Закрила на детето”  и инспектор детска педагогическа 

стая.  

Относно корекционно-възпитателна функция, през 2017г. в комисията са постъпили общо 

пет преписки, като образуваните и разгледани възпитателни дела са три. Наложените 

мерки, съгласно чл.13, ал.1, т.1 и т.5 от ЗБППМН, са : „Предупреждение” и „Поставяне под 

възпитателен надзор на обществен възпитател”. Останалите две преписки не са разгледани, 

поради изтичане на давностния срок /чл.13, ал.б от ЗБППМН/ и навършване на пълнолетие. 

Към момента имаме три деца под възпитателен надзор. 

За реализиране на социално-превантивната си функция комисията се ръководи от няколко 

основни цели: 

1. Утвърждаване на МКБППМН като основен орган и координатор на системата за 

превенция на детското асоциално поведение и непрестанно междуинституционално 

взаимодействие. В тази връзка се реализирани следните дейности: 

- провеждане на срещи на членовете на МКБППМН и на бюро по чл.7 от ЗБППМН; 

- изготвяне на предложение пред местни органи по проблеми на предотвратяването и 

противодействието на престъпността и противообществените прояви на малолетните и 

непълнолветните  

- осигуряване на подкрепа на деца и семейства в риск или извършили противообществени 

прояви, чрез насочване и предоставяне на социални услги в общността, финансова и друга 

помощ; 

- осигуряване на психологическа подкрепа на учениците от гимназиите и училищата в  гр. 

Добринище и с. Места; 

- срещи с директори на училища с цел координиране на работата и обмяна на 

информацията за деца в риск; 
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- участие на МКБППМН в Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и 

задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст; 

2. Подобряване здравето на децата чрез превенция на рисковото здравно поведение и  

превенция на зависимостите - реализирани дейности: 

- изнасяне на здравни лекции от членове на комисията в часовете на класа; 

- представяне на мултимедийни презентации за вредата от употребата на наргиле, както и 

прожектиране на филми за вредата от тютюнопушенето; 

- ежемесечни срещи на клубовете по превенция на наркоманиите, в които се провеждат 

беседи, лекции, мултимедийни презентации и др.; 

- прожекция на филма „Пропуснат живот”, показващ съдбата на наркомана; 

- представяне на театралната постановка „Спасителят”; 

- издаване и разпространение на информационни материали във връзка с превенцията и 

противодействието на психоактивни вещества. 

3. Насърчаване на гражданска активност, добро поведение и възпитание на толерантно 

отношение и човешка солидарност на територията, обогатяване културата на учениците и 

поощряването им. Реализираните дейности са: организиране на радиопредаване и среща със 

служител на БНР по повод Деня на българското национално радио; организиране на 

изложби с участието на децата; организиране на пътуваща изложба по повод 

Международния ден на Земята; организиране на конкурс по повод Международния ден на 

розовата фланелка; раздаване на награди и грамоти на децата за участие в дейностите на 

комисията; организиране на детски празник по случай завършването на учебната 

2016/2017г.; провеждане на благотворителен концерт по случай Международния ден за 

човешка солидарност. 

4. Повишаване на ефективността на мерките за защита от насилие - реализирани дейности: 

- провеждане на информационна кампания за безопасен интернет – прожекция, беседа и 

правила за безопасно сърфиране; 

- провеждане на тренинги за промяна на представата у децата към телевиязията;-прожекция 

на филма „Открадната светлина” /трафик на хора/.       

5. Подпомагане качеството на образование чрез закупуване на книги и ученичски 

материали на училищата /два пъти в годината/. 

ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО И МЛАДЕЖКАТА РЕАЛИЗАЦИЯ 
 

През изминалата 2017г. Консултаивният съвет по образование проведе две заседания, в 

които разгледа изготвения анализ на образователната система в общината. Също така беше 

дискутирана и възможността за осигуряване на децата със специални образователни 

потребности да получат професионално образование в училищата в общината. 

Коментираха се и промените в Закона за предучилищното и училищното образование, като 

в следствие на него бяха изработени Наредба за условията и реда за записване, отписване и 

преместване на децата в общинските детски градини и детски ясли на територията на 
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Община Банско, Наредба за водене на регистър на общинските детски центрове за подкрепа 

за личностно развитие на територията на Община Банско, Анализ на потребностите на 

децата на Община Банско от подкрепа за личностно развитие и Общински регистър на 

детските градини на територията на общината. Изготвен е и проект на Общинска стратегия 

за личностно развитие на децата и учениците на територията на общината 2018-2020г., 
съгласно Закона за предучилищно и училищно възпитание.  

Създадени са системи от мерки за поощряване на ученици с изявени заложби. Общината 

работи по Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени 

дарби. Създадена е комисия, която разглежда внесените предложения за награждаване на 

успели ученици. Към момента двама ученици получават стипендии по тази Наредба чрез 
съдействието на общината.  

Общината, чрез Общински съвет през 2017г., е отпуснала спипендии за учебната 

2017/2018г. на трима учащи се в тежко материално и семейно състояние. 

На 24 май ежегодно кметът награждава ученици, които са постигнали отлични успехи в 

обучението и същевеременно са спечелили призови места в областни и национални 

състезания, в областта на науката и изкуствата. За 2017г. са наградени  35 ученика. Награди 

получиха и 10 културно –просветни дейци и всички общински читалища. 

И през изминалата година Община Банско насърчи и подпомогна училищата при 

разработването и кандидатстването по Европейски проекти.  

Професионалните учебни заведения, задоволяват потребността от услугата по населени 

места, но мрежата не е оптимизирана, така че да отговаря на реалния брой ученици. Това 

от своя страна води до неефективност на разходите за издръжка и е предпоставка за 

промяна. Оптимизация беше извършена в ДГ ”Здравец” чрез отделяне на филиала в гр. 

Добринище като самостоятелна детска градина, целящо подобряване на управлението и 

организацията на предучилищното възпитание и налагане на качествен и ефективен 

управленски контрол.                                                                                                                       

В училищата успешно се приложи системата за квалификация на училищните кадри. Една 

голяма част от педагозите в детските заведения повишиха своята квалификация чрез 
участие в организирани от МОН квалификационни курсове. 

През есента на 2017г. Община Банско започна работа по Механизма за обхват и задържане 

на децата и учениците в образователните институции, приет с Решение №409/17.07.2017г. 
на МС. Целта е институциите съвместно да си съдействат в процеса за задържане на 

учениците в училище и предотвратяване на отпадането им от училище.                                 

Общината успява да създаде добри условия за диалог, толерантност и партньорско 

сътрудничество при решаване на образователни, социални и културни проблеми от 

обществена значимост. Отделните образователни институции функционират в системата, 

вещо ръководена от общината. 

Общината е създала много добра учебна материална база /с изкл. на трите гимназии/, която 

се използва успешно от педагогическите екипи, както за задължителната учебна дейност, 

така и за извънкласна и извънучилищна дейност.   
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Утвърди се и лятна програма за децата на общината, като един успешен проект, целящ 

оползотворяване на свободното време на децата през лятната ваканция. Децата имат достъп 

както до спорт и плувни занимания, така и до творчески дейности чрез школите по  

изобразително изкуство и музика. Запазен е и интересът към Детската полицейска 

академия. Общия брой на децата, включени в летните школи през 2017г., наброява около 

500.   

През 2017г. беше извършен основен ремонт на общежитията на Професионалната 

лесотехническа гимназия, в която живеят около 100 деца от околността, които се обучават в 

средните училища в общината. Текущ ремонт и подобряване на базата се извършва във 

всички детски и учебни заведения ежегодно. Във всички училища на територията на 

общината има изградени и оборудвани компютърни кабинети.                  

Осигурен е достъп до образование и по-добро обхващане на деца от уязвими групи. 

Мерките, които бяха предприети са: за всички живущи извън Банско е организиран 

безплатен транспорт за средношколци по две направления: Банско-Филипово-Места-

Добринище и Банско-Баня-Якоруда и обратно; вписа ОУ "Св.св.Кирил и Методий" и ДГ 

"Слънце” с. Места в Списъка на защитените и Списъка на средищни училища и детски 

градини за 2017/2018 година с Решение №775 от 14.12.2017г. и Решение №776 от 
12.12.2017г. на МС. 

Общината продължава да поддържа едни от най-ниските такси в детските заведения на 

територията на областта. В тях се отглеждат и обучават 512 деца /380 – ДГ ”Здравец”, 104 –

ДГ „Мечо пух” Добринище и 28 в ДГ в с. Места/. 

През 2017г. беше изградена столова в основно училище „Климент Охридски” гр. 

Добринище за изхранване на 130 деца. 

Програмата ,,Старт в кариерата” е насочена към стимулиране на младежката заетост и 

позволява натрупване на първоначален професионален опит на младите хора след 

завършване на висшето си образование, както и дава шанс на младите и квалифицирани 

специалисти да се реализират професионално. По тази програма през 2017г. в Община 

Банско бяха наети три лица, които добиха знания и умения в сферата на публичната 

администрация. 

Програма за заетост, по която общината кандидатства и беше одобрена, е “Нова 

възможност за младежка заетост”.  По тази програма бяха наети 6 момичета и момчета до 

29 годишна възраст, които стартираха своето стажуване и обучение в Община Банско. 

ДУХ, КУЛТУРА, ТРАДИЦИИ И МОДЕРНОСТ 
 

И през изминалата година Банско продължи да превръща зелените си площи в открити 

арт-пространства. Шестима скулптори изваяха от дърво впечатляващи фигури на тема 

„Непресъхващите извори”. Разхождайки се из центъра на курортния град погледът Ви е 

привлечен от пластиките „Влюбени”, „Св. Георги”, „Гайдар” и композицията „Четки”. 



Годишен отчет за изпълнение на управленска програма на кмета на Община Банско Страница 25 

 

Внушителен „Змей” посреща жителите и гостите на планинското градче, които 

предпочитат да направят своята разходка по ул. „Гоце Делчев”. 

      

В подкрепа и опазване на църковните храмове на общината през 2017г. продължава да се 

изографисва северната стена на църквата „Света Троица” в гр. Банско. Изографисана е  

изцялостно църквата „Света Богородица” в гр. Добринище. Частично беше направен и 

ремонт на покрива на църквата „ Арахангел Михайл” в с. Осеново, а в с. Гостун се извърши 

ремонт на църквата, включващо освежаване на дървена ламперия,  стени и фасада.  

Община Банско сътвори уникален проект, с който едновременно с разнообразяване престоя 

на туристите ще съхрани местните традиции, обичаи и фолклор. Две поредни години, по 

време на активния летен сезон Община Банско със съдействието на Музеен комплекс – 

Банско и Читалище „Никола Вапцаров”, организират програма КУЛТУРНИ ВЕЧЕРИ 

„ТРАДИЦИИ И ИЗКУСТВО”.  В продължение на повече от два месеца посетителският 

информационен център се  превръща в своеобразен форум на банската култура. Жители и 

гости на града  имат възможност да участват в организирани демонстрации и да научат  

позабравени вече занаяти  и умения. Тъкането на разбой в  музей „Велянова къща" е една от 

атракциите, заложени в програмата, която успява  да пренесе хората в друг отминал свят - 

автентичен и цветен. Демонстрациите  се съпровождат  от фолклорни състави от всички 

селища на Община Банско, които същевременно демонстрират местното музикално 

богатство, изразено с автентични инструменти и традиционни бански песни и културно 

наследство. Гостите на града имат възможност да се докоснат до богатото културно-

историческо наследство на района, като посетят организираните от Музеен комплекс 

еднодневни турове до археологически комплекс  „Свети Никола”, късно антична крепост 

„Ситан Кале” и инфотурове в Музеен коплекс – Банско.  Образователни интерактивни игри 

„Деца в музея" подаряват на децата спомени за едно незабравимо лято в Банско.                                                                   

Множество местни автори преобразяваха фоайето на Посетителския информационен  

център  като се организираха изложби на теми живопис, дигитална графика, художествена 

обработка на дърво и дървопластика, рисувано стъкло, икони, енергийни картини, ковано 

желязо и други. Помислено беше и за кино феновете с различни филми за Банско и бански 

дейци, представители на духовния и на литературния свят, които се прожектират в 

Посетителския информационен  център. 
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През 2017г. в Добринище беше възстановен ритуала „Топене на китки”. На най-големият и 

обичан пролетен празник – Гергьовден, в Добринище беше пресъздадена старата българска 

традиция „Топене на китки”. В този ден, от най-малките до най-възрастните жители на 

градчето, бяха облечени в пъстри носии за да се потопят в древния обичай. Още от 

предишната вечер младите момичета бяха натопили своите китки във вода и оставили да 

пренощуват под цъфнал трендафил. На Гергьовден от ранни зори жителите на четирите 

махали в Добринище вече бяха на крак, пременени и усмихнати, за да „се извалят” в 

сутрешната роса за здраве. 

    

Елемент от подобряването на средата е и възраждането и съхранението на археологически 

разкопки в общината. През 2017г. продължават да се извършват разкопки в местността 

„Ситан Кале” и „Свети Никола” гр. Банско. 

С ГРИЖИ ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА 
 

Приоритетите на общинското ръководство са насочени към:  

� развитието на спортове, ангажиращи по-голям брой ученици и млади хора; 

� борба срещу зависимостите и агресията сред подрастващите чрез спорта; 

�   насърчаване на клубна дейност за високи спортни постижения, носещи славата на 

Банско и региона; 

Клубната дейност е в посока масовизиране на спорта сред подрастващите и спорта за 

всички. Постигнатите спортни резултати и доброто представяне на нашите спортисти в 

държавни и международни първенства и турнири са добър атестат за работата на спортните 

клубове.  

С финансовата подкрепа на Община Банско функционират 12 спортни клуба  /+2 мото-

клуба/. Участие в тях взимат около 700 деца и над 70 възрастни. Дейността на клубовете 

приоритетно е насочена към развитието на детско-юношеския спорт и за постигане на 

високи спортни резултати. 
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 В Ски клуб „Банско” през изминалата година бяха записани 160 деца, които активно се 

занимаваха със ски спорт в  три  направления – ски алпийски дисциплини, ски бягане и 

биатлон.  

В направление биатлон се работи с всички възрастови групи – мъже, жени, момичета, 

момичета младша възраст, момичета старша, момчета, момчета младша. Четирима 

състезатели във възрастова група мъже и жени са част от Националния отбор на България и 

участват в подготовката за Зимните олимпийски игри – 2018г. 

Състезателите на СК ”Банско”  участваха във всички състезания от Държавния спортен 

календар, като заеха призови места и показаха прираст на резултатите си от миналата 

година. Най–добри класирания от Календара на БФБиатлон са: 5 златни, 9 сребърни и  6 

бронзони медала, и 18 класирания от 4 – то до 6 – то място. 

В Международните състезания СК ”Банско” записа ново призово място в своята история с 

класирането на Михайл Клечоров в топ три на IBU купа в Ардер – Германия. 

Националните състезатели – Димитър Парталов, Михаил Клечоров, Дафинка Коева и 

Даниела Кадева, участваха изключително и само в Календара на Международната 

федерация биатолон. Четиримата състезатели покриха квоти за Световната Купа за идния 

сезон и ще се борят за участие в Зимните олимпийски игри – 2018г. 

Направление ски алпийски дисциплини през изминалия сезон участва на всички състезания 

от Държавния спортен календар на Българска федерация по ски. За картотекираните 

състезатели 14 – 16 годишни това бяха 7 състезания, а за малката подготвителна група 6 – 

12 годишни бяха 6 състезания. Спечелените медали са: сребърни – 4 и бронзови – 2 и 45 

класирания от 4 – то до 10 – място. 

В дисциплината „Ски бягане” бяха картотекирани 4 състезатели в следните възрастови 

групи: юноши старша, юноши младша, момичета младша възраст.  

Държавното лятно първенство се проведе на Белмекен, където отборът се представи 

отлично и завоюва: шест 2-ри, четири 3-ти, три 4-ти, две 5-ти, три 6-ти, две 7-ми,  две  8-ми, 

едно 9-то, четири 10-ти, едно 11-то, едно 13-то, две 14-ти, едно 16-то места. 

В Ски клуб „Добринище 2015” се подготвят 34 деца от 5 възрастови групи U8, U10, U12, 

U14, U16. СК „Добринище 2015” участва в състезания от календара на Българска 

Федерация Ски през зимния сезон 2016-2017 г., като през останалото време се провежда 

физическа подготовка. За всички деца са осигурени ски екипировка и извозване до ски зона 

Банско и Добринище. СК „Добринище2015 ” е домакин на ”купа Добринище”, състезание 

което е от календара на Българска федерация  по ски. 

През изминалата година Сдружение с нестопанска цел „Мото Дружина Банско/МДБ/” 

проведоха редица активности с цел подобряване на трасетата за каране на мотори на 

територията на Община Банско. С подобрените маршрути за каране и по-голямата реклама, 

която се разви сред практикуващите този спорт, момчетата от МДБ успяха да създадат 

траен интерес към Банско като към атрактивна ендуро дестинация и да привлекат много 
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любители и професионалисти на ендурото да прекарват свободното си време в Банско, 

практикувайки любимият си спорт. 

Най-значимото мероприятие от клубната дейност на „Мото Дружина Банско” беше 

организирането и провеждането за втори път на състезание за ендуро-мотори в Банско. 

Двудневното състезание 3 Mountains Hard Enduro Bansko 2017 беше част от държавния 

календар по мотоциклетизъм и тази година привлече над 230 участници за второто си 

издание. Броят участници беше рекордно висок, като надхвърли дори утвърдени в 

календара състезания.  

Членовете на  клуб Мото Дружина Банско взеха участие в редица държави състезания от 

BG X Enduro шампионата, в това число:  

- състезателно участие в Enduro X Алба – Дамсцена (Казанлък);  

- състезателно участие на Ендуро Самоков;  

- състезателно участие на Ендуро яз. Копринка;  

- отборно състезателно участие на закриващите серии в Казанлък.  

За 2017 г. клубът отново получи приз за най-добре организирано мото-състезание от 

ръководството на  BG X Enduro шампионата. Най-добрите класирания бяха в отборното 

състезание в Казанлък. 

Клуб по шахмат – Добринище вече няколко години за Великден провежда шахматен 

турнир. В клуба тренират общо 14 деца. Първите петима в класирането на  този турнир 

определят групата, която ще представя Добринище в бъдещи турнири. През изминалата 

година се проведе детският турнир в Добринище, който организирахме заедно с 

Ротари Клуб Банско-Разлог. Поканени бяха деца от шест селища. Децата бяха разделени на 

три възрастови групи.  

Бадминтонът е един от най-бързо развиващите се спортове в световен мащаб,  

фундаментален и за развитието на масовия спорт, защото е лесно достъпен, практикува се 

от всички възрасти и дори от цялото семейство. Интересът на децата в Банско също 

непрекъснато расте и те се включват активно в заниманията на клуба. В момента в клуба 

тренират около 95 деца. Дейността на Бадминтон клуб „Банско” е насочена към развитие на 

бадминтона като масов спорт в различните възрастови групи и като възможност за спортно 

развитие на изявени деца и младежи. През август 2017г. се проведе Втори  турнир по 

бадминтон „Банско 2017”, проведе се и Коледен турнир по бадминтон за децата и 

младежите от различни възрастови групи от Бадминтон клуб „Банско”, също така се 

проведе и мероприятие „50 години бадминтон в България”,  провеждаха се занимания през 
лятото за деца от Банско. Децата взеха участие като съдии в турнири и състезания. 

Изминалата 2017г. е  една от най-успешните години за таекуон-до клуб ''Хоук-Банско''. 

Клубът  се сдоби със своя собствена оборудвана зала вследтствие на което трениращите в  

клуба станаха общо 80 от всички дисциплини, които развиват. След много години труд 

клубът има своите първи национални състезатели и първите медали от Европейско 

първенство. Състезателите на таекуон-до клуб ''Хоук-Банско" Катрин Гемкова и Даниел 

Валеюв взеха квоти за участие, след като станаха държавни шампиони в своята възрастова 
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група и категория.Това е първото участие на такова престижно състезание на  състезатели 

от клуба в Банско. Катрин Гемкова спечели сребърен медал в категория 58 кг спаринг. 
Даниел Валеюв завоюва бронзов медал в категория 55кг спаринг/деца. Равносметката за 

годината е над 20 състезатели от всички възрасти и над 50 медала от държавни, 

международни и европейски първенства. 

Спортен клуб „Тенис Клуб Еделвайс“ организира тренировки за деца по тенис на корт. В 

тренировките участие взеха 60 деца от гр. Банско. Подготовката на децата включваше 

тренировки за обща физическа подготовка, сила, издръжливост, гъвкавост, ловкост, 

бързина, усвояване на техниката на различните видове удари. Организиран бе първи турнир 

по тенис на корт със състезателен характер, като в него взеха участие около 50 младежи на 

възраст между 15 и 29 години. Тенисът е средство за борба срещу рисково поведение на 

младите хора и превенция от различните зависимости, като всички участници се 

състезаваха с рекламни тениски. По време на спортното събитие беше направена 

демонстрация със специални очила, които симулират някои от зависимостите (наркотици и 

алкохол). Всички състезатели имаха възможност да влязат в ролева игра с помощта на тези 

очила, като по този начин се докоснаха индиректно до конкретна зависимост. Турнирът се 

проведе като част от проект „Стани независим, бъди свободен”. Бяха организирани мини 

турнири за бързина, ловкост, техника за децата, взели участие в тренировките. В края на 

сезона за всички участници в тренировъчния процес, ръководен от треньорите от „Тенис 

Клуб Еделвайс“, бе организиран празник, на който бяха раздадени сертификати на всички 

участници и много лакомства.  

В Спортен клуб „Кик бокс – Банско” през 2017г. взеха участие 20 деца. През изминалата 

година се проведе активна подготвителна и спортно състезателна дейност. През първата 

половина на годината се наблегна на тренировъчната дейност с цел изграждане на спортно 

тихнически качества у младите състезатели и начинаещите трениращи кик бокс в клуба. 

Поради нарасналия интерес се включиха много деца не само от Община Банско, но и от 

района. Сформирахме млад отбор, който започна да се включва в спортни мероприяния, с 

цел подготовка за участие в престижни първенства и добро класиране в борбата за медали. 

Взе се активно участие в проведения лагер в Банско на националния отбор по Тай – бокс. 

Децата се включиха и в традиционния лагер – сбор на спортен клуб „АВС – Файт” и 

преборването в края на лагера. Нашите състезатели се представиха отлично в 

подготвителния спаринг и взеха победи, които бяха нужни за тяхното израстване като 

състезатели. На 18 октомври в София се проведе традиционният турнир „Икен – опън”, на 

който нашият отбор беше поканен. Представихме се отлично. Нашите състезатели 

спечелиха своите срещи и дадоха заявка за отлично представяне в следващите тежки 

първенства в Държавния календар. 

Спортен клуб „Моторел”- гр. Добринище, през изминалата година участва в следните 

мотокрос състезания – Традиционен мотокрос с. Самуилово, Община Петрич, участие в 

ЕНДУРО – Самоков, мотокрос в гр. Гоце Делчев, в ЕНДУРО преход Ком – Емине, 

организиране на традиционен мотокрос – гр. Добринище, мотокрос писта РУСКОВИЦА, в 

които взеха участие 70 участници от цяла България.  Идеята на мотоклуб „Моторел” е да 

организира и популяризира мотокрос писта Русковица и за в бъдеще да бъде включена в 

Републиканския шампионат по мотокрос. 
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„Велоклуб – Добринище”  участва през 2017 г. в  няколко мероприятия: традиционен 

велопоход „Добринище” по случай откриване на велосезона, велорали „Добринище”, 

Републикански и регионални велосъстезания, Международно „ДАУН – ХИЛ” състезание х. 

”Безбог” – х. ”Гоце Делчев”, организиране на забавни велозанимания, обезопасяване, 

маркировка, подръжка на веломаршрутите, обиколка на о.Тасос. Състезателите наброяват 

32 деца, като участниците в забавното състезание „Деца на колела” достига 230 участници. 

Спортен Клуб „Джангал – Банско” развива спорта тенис на маса. През 2017г. в него 

участват 70 деца и младежи и 40 възрастни. Клубът организира градски и регионални 

състезания с участници от гр. Банско и гр. Разлог, гр. Якоруда, гр. Белица, гр. Симитли, гр. 

Гоце Делчев. Много добри резултати и прояви в класиранията са регистрирани от децата, 

младежите и възрастните от общината в състезание по случай Деня на детето 1-ви юни, 

проведено съвместно с Ротари клуб Банско – Разлог. Състезания бяха проведени и на 5-ти 

Октомври 2017г.  по случай празника на гр. Банско и за коледните празници на 22 

Декември 2017г. 

В Армспорт клуб „Банско” участват около 10 младежи и мъже в различни категории. През 
годината участваха в много държавни, европейски и световни състезания. Иамаме 

завоювани две първи места, едно второ, три трети, две четвърти и едно шесто място.  

През 2017г., поради не доброто финансово състояние и отпадането от „Б” във „В” група на „ФК 

БАНСКО” ООД, дружество в което съдружник е „ПФК Банско” ЕАД, чийто собственик на капитала 

е Община Банско, са направени промени в състава на съвета на директорите на „ПФК Банско” ЕАД.  

Членове на новия съвет на директорите са: 

Йордан Димитров Баряков  

Иван Костадинов Дурчов 

Антон Бориславов Андонов 

Крикор Кристиан Румян 

Христина Спасова Валеюва 

На своето първо заседание, проведено на 27.10.2017г., новият съвет на директорите приема 

решение за избор на изпълнителен директор на „ПФК Банско” ЕАД. За такъв е избран 

Йордан Димитров Баряков. Членовете на съвета на директорите взимат решение да се 

събират ежемесечно - всеки трети петък от месеца. Въпреки взетото решение, поради 

множеството наболели въпроси от финансов и спортно-технически характер, членовете на 

съвета на директорите се събират всяка седмица. Въпросите, които са обсъждани на тези 

заседания са: причините за изпадането на отбора във "В" група; натрупаните стари 

задължения - размер, причини за натрупването им, срокове за погасяване; отчет от Йордан 

Баряков за получените от Общински съвет суми и тяхното изразходване; планове за бъдещи 

действия относно подобряване на финансовата и спортната дисциплина, среща с 

треньорския щаб на „ФК Банско” и др. 

Поради непредставяне на отчет за постъпилите и изразходваните средства в „ФК Банско” 

ООД от страна на управителя на дружеството – Йордан Баряков, на заседание на съвета на 

директорите, проведено на 19.01.2018г., е взето решение за смяна на изпълнителния 

директор на "ПФК Банско" ЕАД.  За нов изпълнителен директор е избран Крикор Румян.  

Независимо от незадоволителното състояние на клуба, интересът от подрастващите към 

футбола непрекъснато расте, за което говорят следните цифри:  
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• През 2015 г. броят на децата трениращи футбол е 80; 

• През 2016 г. футбол тренират 95 деца; 

• През 2017г. във „ФК Банско” тренират 103 деца.  

През 2017г. мъжкият отбор по футбол наброява 22 футболисти с треньор Димитър 

Крушовски. През сезон 2017/2018г. мъжете участват в първенство на Трета лига – 

югозападна група. От 17 изиграни срещи от есенния полусезон, отборът има записани  7 

победи,  4 равенства и 6 загуби. Във временото класиране отборът е на 6-та позиция от 18 

отбора.  

При юноши-младша възраст (набор 2001/2002г.) ситуацията е следната: тренират 15 деца с 

треньор Красимир Дурчов. Юношите участват в югозападно първенство, от 8 изиграни 

срещи от есенния полусезон имат записани 4 победи, 1 равен мач и 3 загуби. Във временото 

класиране юношите заемат 4 място от 9 отбора.  

В детския отбор (набор 2004/2005) тренират 14 деца с треньор Георги Коцев. Децата 

участват в югозападно първенство, от 11 изиграни срещи от есенния полусезон имат 

записани 4 победи и 7 загуби. Във временото класиране децата заемат 8 позиция от 12 

отбора.  

 В подготвителната група-деца (набор 2006/2007) тренират 34 деца с треньор Георги 

Кавръков. Децата взимат участия във футболни турнири от различни организатори, 

изиграни са срещи срещу грандове като Стяуа (Букурещ), Нотингам Форест (Англия).  

Също така участват в първенство от областно състезание на БФС Благоевград, наричано  

“Футбол 9”. От 9 изиграни  срещи от есенния полусезон децата са записали 6 победи, 1 

равен мач и 3 загуби. В това първенство няма точково класиране.  

В подготвителна група-деца (набор 2008/2009) тренират 20 деца с треньор Георги 

Кавръков. Те също участват в международни турнири. Децата се радват на победи.  

В подготвителна група-деца (набор 2010/2011/2012) тренират 20 деца с треньор Красимир 

Дурчов.  

ФК”Добринище” през 2017г. е без дейност. 

Извън спортните клубове, общината е подсигурила ски карти за около 390 деца и младежи 

от общината, които могат да практикуват зимните спортове през уикендите и през 
ваканциите. 

СИГУРНА ОБЩИНА 
 

С цел да се подсигури спокоен и сигурен престой на туристите от двете ни съседки Гърция 

и Румъния, български полицаи патрулираха в зимния курорт Банско, съвместно с колеги от 

Гърция и Румъния. Сътрудничеството води до добри резултати, защото при проблем с 

румънски и гръцки туристи комуникацията е много по-бърза и лесна. В последните години 

най-често полицаите от Румъния и Гърция помагат на свои сънародници при изгубени 

документи. Намесват се и в случаи на инциденти.  
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На територията на гр. Банско има изработен цялостен проект за система за видео-

наблюдение, който ще създаде предпоставки за превенция и ограничаване на риска на от 

престъпления.  

Постоянно наблюдение и контрол се извършва върху всички спортни и детски площадки, 

както и на училищните дворове на училищата и детските градини на територията на гр. 

Банско с цел създаване на уютен режим за спорт и забавление и ограничаване на 

вандалските прояви върху спортните уреди и пособия, а също така и върху детските 

приспособления за игра на най-малките деца. 

Контролира се знаковото стопанство и пътната маркировка, също така постоянно се 

наблюдават улици и „Старинен квартал”, утвърдени като пешеходна зона за неправилно 

паркирани МПС-та и съвместно с органите на РУ-Банско и служители на Общинска фирма 

„Паркинги и гаражи – Банско” нарушителите се наказват. За зимния сезон е подсигурен и 

репатриращ автомобил „паяк”, който отстранява неправилно паркиралите МПС-та. 

Беше прието и изменение в Наредбата за търговската дейност на територията на Община 

Банско, в която се включиха допълниетелни изисквания към заведенията с удължено 

работно време, а именно: Протокол/сертификат, издаден от Регионална здравна инспекция 

(РЗИ) или акредитирана лаборатория, не по-късно от 6 месеца преди подаване на 

заявлението, за съответствие с допустимите нива на шум в и около обекта за периода от 

24.00 ч. до 06.00 ч; Удостоверение от РУ-Банско за липса или наличие на нарушения на 

обществения ред в обекта, установени по съответния ред за последната една година 

(заведения за хранене и развлечения); копие от документ, установяващ наличие на охрана 

за обекта (за заведенията за хранене и развлечения). За заведенията за хранене и 

развлечения и местата за продажба на хранителни и нехранителни стоки и продукти е 

задължително да имат непрекъснато видеонаблюдение с камери в режим на записване на 

входа и изхода на обекта, като получените записи се съхраняват най-малко 20 дни. За 

питейните заведения и баровете е задължително да имат осигурен охранително-

пропускателен режим на входа на обекта и охрана за опазване на обществения ред, както и 

да са оборудвани с необходимите технически средства за откриване на хладно и 

огнестрелно оръжие на входа на обекта. За местата за продажба на хранителни и 

нехранителни стоки и продукти е задължително да има паник-бутон за охрана на 

обществения ред и на персонала. 

Ежедневен контрол се извършва на улиците и тротоарите на територията на гр. Банско за 

тяхната изправност, също така се наблюдава уличното осветление и светофарните уредби, а 

при нередности веднага се уведомяват служителите на  фирмата за поддръжка на същите за 

бързото им отстраняване. 

Контролира се покачването на водите в реките ”Бъндерица” и „Демяница”,  вливащи се в 

коритото на река „Глазне” и при опасност сигнализира Щабът, сформиран за действие при 

кризисни ситуации, и взимане на навременни мерки за предпазване от евентуални 

наводнения. 

Поддържането на селскостопанското имущество се изразява в постоянен контрол на 

пашуващи в районите стада от различни животни, опазването на земеделските посеви на 

фермери и земеделската продукция на гражданите. През зимния сезон  постоянно се 

контролират районите за извършването на незаконна сеч за дърва. Постоянно се 

контролират ЖП–линията и пътят, част от Републиканската пътна мрежа, на територията на 
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Община Банско относно близо присъстващи и пашуващи животни с цел да не бъдат 

създавани предпоставки за пътно-транспортни произшествия. 

ОБЩИНАТА В УСЛУГА НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА 
 

За Община Банско е изключително важно непрекъснатото подобряване на 

административния капацитет, целящо повишаване на квалификацията на служителите в 

сферата на тяхната компетентност, подобряване на качеството на работа им чрез 
подходящи обучения и повишаване на компетенците на общинската администрация за 

ефективно изпълнение на задълженията им. В тази връзка през 2017 година са преминали 

обучения общо 35 служители от Общинска администрация. В надграждащи обучения се 

включиха и служителите от заведенията за социални услуги, както и голяма част от 

педагогическия персонал. 

Периодично актуализирахме и местната нормативна уредба, съгласно промените в 

законодателството и нуждите на обществото. През изминалата година бяха приети 3 /три/ 

нови наредби - Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, собственост на Община Банско; Наредба за условията и реда за записване, 

отписване и преместване на децата в общинските детски градини и детски ясли на 

територията на Община Банско; Наредба за водене на регистър на общинските детски 

центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Банско, 

актуализирани са общо две наредби и са отменени две наредби: Наредба за регистрация, 

стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Банско и Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, собственост на Община 

Банско.                                                                                                                                       

Непрекъснато се поддържа актуалността на вътрешните инструкции, процедури и правила 

за нуждите на администрацията. Изготвена е и Междинна оценка на „Общински план за 

развитие на Община Банско 2014-2020г.“. Докладът от Междинната оценка е одобрен от 

Общински съвет – Банско. 

Дейността на отдел "Приходи" е насочена от една страна към постоянно повишаване 

ефективността и ефикасността в обслужването на гражданите, което да стимулира  

доброволното заплащане на задълженията и от друга страна към предприемане на действия 

за санкциониране недобросъвестното поведение на неизрядните длъжници. 

Тези двупосочни действия закономерно водят до повишаване събираемостта на местните 

данъци и такси и оттам увеличаване на собствените приходи на Община Банско. 

В частта Административно обслужване на данъкоплатци. 

А. Обработени  7981 бр.    декларации, от които: 

1. Декларации по чл.14 – 1486  бр., 

2. Месечни справки декларации за туристически данък – 3273  бр., 

3. Декларации по чл.54 – 1151 бр., 

4. Патентни декларации по чл.61 н – 194  бр., 

5. Декларации за определяне ТБО според количеството – 570   бр., 
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6. Декларации за освобождаване  от част от услугите за ТБО – 772 бр., 

7. Декларации  по чл.61 за облагане с туристически данък – 358 бр.,     

8. Декларации за облагане с данък върху наследствата - чл. 32 от ЗМДТ – 5 бр. 

 9. Декларации за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници - 11 бр. 

10. Декларации по чл. 117 от ЗМДТ за облагане с такса за притежание на куче  - 161 бр. 

Б. Извършени 3143  бр. услуги – издадени:  

1. Удостоверения за данъчни оценки – 2653 бр. 

2. Удостоверения по декларирани данни – 173 бр. 

3. Удостоверения за наличие или липса на задължения – 180 бр. 

4. Заверка на молба декларация и на вече издадени у-я – 75 бр. 

5. Заверен дубликат  от квитанции за платени данъци и такси – 4 бр. 

6. Заверено копие от данъчни декларации – 12 бр. 

7. Удостоверение за платен данък върху превозните средства – 105бр. 

В.1. Издадени фишове на физически лица - 126 бр. 

2. Издадени наказателни постановления на юридически лица – 13 бр.  

При принудително събиране контролната дейност основно е насочена към издаване на 

актове за установяване на задължения по декларации. Извършват се проверки за вярно 

декларирани обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. Увеличават се 

дейностите по предаване на неизрядните длъжници за принудително събиране на 

вземанията, като освен на НАП, преписки се предават и на частни съдебни изпълнители. 

Съставени са Актове за установяване на задължения по декларация и Покани за доброволно 

изпълнение  за физически лица 

   бр.актове  сума  платено 

ОБЩО  810  366 38,57  47 827,40 

 Съставени Актове за установяване на задължения по декларация   на юридически лица.  

   бр.актове  сума платено 

ОБЩО  319  1 988 500,74 257547,08 

Броя на предадените актове на частни съдебни изпълнители (ЧСИ) за образуване на 

изпълнителни дела  са 1135 бр., издадени съобщения за вземания - 207 бр. 

В частта отчитане на приходи за периода 01.01.2017г. - 31.12.2017г., отдел „Приходи” 

отчита общо събрани местни данъци и такса битови отпадъци: 

Вид 2016 г. / лв. 2017 г. /лв. 

Патентен данък                                           43 766      56 095 

Данък върху недвижимите имоти          2 444 222 3 193 749 

Данък МПС                                               428 145    475 411 

Такса битови отпадъци                         3 068 923 2 512 812 

Данък при придобиването                    1 748 633 2 137 361 

Туристически данък                                 712 299    900 147 
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Постъпления от лихви, 

глоби                                          

        675 714    738 170 

Общо:       9 121 702  10 013 745 

Нагледно представено за сравнение събраните суми 2016/2017г. изглеждат по следния 

начин: 
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Събираемостта на данъците продължава да поддържа своя положителен тренд. Единствено 

имаме спад в такса битови отпадъци /ТБО/, дължащо се на намаляване на ТБО от 0,5 

промила на 0,3 промила за жилищни имоти и от 5 на 3,5 промила за нежилищни имоти.  

Събрани приходи от тротоарно право /лв./ 
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Приходите от наеми от общинска собственост /помещения терени и наеми от земеделска земя/ 

също бележат ръст през годините. През 2017г. няма промяна в размера на базисни наемни цени, 

чрез които се отдават общински имоти и земеделски земи. Увеличението в приходите от наеми 

се дължи основно на завишения интерес от наематели към имоти общинска собственост. 
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През годините се въведе и комплексното административно обслужване (КАО), 

представляващо служебно събиране на доказателства, предоставяне на административни 

услуги чрез различни канали и автоматизиране на процесите по предоставянето им. 

Постигна се както намаляване на административната тежест, така и спестяване на време и 

средства на гражданите. Гражданите и бизнеса получават необходимите им услуги без да е 

нужно да предостявят информация, която е налична в администрацията. Община Банско 

извършва обмен на информация, касаеща Комплексно административно обслужване с 

други администрации. Всеки гражданин, желаещ да получи услуга по гражданско 

състояние от друга администрация,  може да направи това чрез подаване на заявление на 

фронт-офиса на общината. В кметствата на територията на общината също е въведено 

Комплексно административно обслужване. Услугите, които се предлагат, са по гражданско 

  

2015г. 124 615 лв. 

2016г. 170 935 лв. 

2017г. 186 027 лв. 

Година Приходи от 

наем 

Брой 

сключени 

договори 

2015 224869,09   81 

2016 245715,91 108 

2017 274261,13 125 
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състояние. Ежедневно общинска администрация извършва обмен на данни с кметствата по 

повод извършването на комплексни административни услуги. Създадена е възможност 

гражданите на съответното населено място да получават комплексни административни 

услуги по гражданско състояние, както за цялата община, така и за цялата страна, чрез 
подаване на заявление в съответното кметство, в което живеят.  

Разширили сме и възможностите за заплащане на електронните услуги, то се извършва не 

само по банков път, но и чрез Виртуален ПОС терминал, Easy Pay, ePay Budget. 

Значително се е повишил интереса към електронните услуги, предлагани от общината. 

През 2015 година заявените онлайн услуги са 407бр., през 2016 година са 1393бр., а през 
2017 година са 1471броя. 
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Подали сме заявление до Държавна агенция „Електронно управление” за присъединяване 

към RegiX регистрите за обмен на данни на централни администрации (Агенция по 

вписванията, НАП, МВР, Министерство на правосъдието, ИА „Автомобилна 

администрация”, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на туризма 

и др.), които ще се използват за нуждите на администрацията. 

Поддържани са публични регистри на Община Банско в интернет портала Open Data както 

и на интернет страницата на общината. 

С цел да сме по-комуникативни и гъвкави и в стремежа си гражданите по-лесно и бързо да 

се свързват с нас,  внедрихме Free call, чрез който от целия цвят, могат да ни позвънят или 

пишат абсолютно безплатно. 

В резонанс с все по-широката употреба на мобилни устройства Община Банско въведе ново 

мобилно приложение „Аз кметът”. Интернет базираната платформа представлява 

дигитален мост между общинската власт и гражданите. Този мост дава възможност на 

жителите да съдействат на общината в разрешаване на различни градски проблеми и по 

този начин да се постигне по-бързо, лесно и ефективно подобряване на градската среда. 

Платформата мотивира хората да бъдат по-будни и активни „служители“ на своя град. Чрез 
„Аз-Кметът“ лесно и бързо могат да се улавят и докладват различни проблеми: 

замърсяване, нарушена пътна настилка, неправилно паркиране, технически неизправности, 

изоставени животни, престъпност, или всякакъв друг проблем, който потребителят би искал 

да изпрати към служителите на общината. Друга интересна функционалност на „Аз-
Кметът” позволява на даден потребител да следи какви доклади са създадени около него от 

други граждани, както и да посочи интереса си към тях. От своя страна, общината може да 

комуникира директно с гражданите не само като коментира проблема, но и като промени 

неговия статус - отворен, в обработка или приключен. Също така служител на общината 

може да изпрати имейл на потребителя, създал доклада, за да поиска допълнително 
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информация с цел по-бързото разрешаване на случая. Случаите, които сме разрешили през 
мобилното приложение „Аз-Кметът” са около 40 от подадени 50 сигнала, но на всички е 

обърнато внимание и са поставени коректни срокове за изпълнение в съответствие с 

поставения проблем. 

С цел документите за участие в търг за отдаване под наем на имоти - общинска собственост 

да са по-достъпни, дадохме възможност на физическите и юридическите лица да изтеглят 

онлайн документите за участие в търг чрез интернет сайта на общината. 

За нас обратната връзка с гражданите е много важна и основополагаща при взимането на 

управленски решения за развитие на общината и административното обслужване. За целта  

са разработени две анкети на сайта на общината, чрез които гражданите могат да участват 

като изразят мнение, свързано с насоките на развитие на общината, достъпност, 

компетентност и качество на административното обслужване. Също така на всяко 

тримесечие провеждаме нарочна анкета, целяща отново измерване на удовлетвореността на 

потребителите от административното обслужване.  

През 2017г. в областта на обмен на добри практики в месното самоуправление посетих 

Осло, Норвегия. Обучителното посещение, организирано от Националното сдружение на 

общините в България, бе на тема „Обмяна на добри практики между асоциациите в 

областта на лобирането и в защита на интересите на местните власти, както и на новаторски 

подходи за предоставяне на услуги на общините”. Бяха разгледани редица въпроси, сред 

които общинска и регионална реформа – процес на минали реформи и пътят напред за 

бъдещи, съвременни технологии и иновации за осигуряване на общински услуги. Престоят 

ни там и включените в програмата срещи с експерти и представители на Норвежката 

асоциация на общините ни даде по-близък поглед над проведените публични реформи. 

Един от основните принципи в тях е делегирането и децентрализацията на отговорности и 

правомощия. Извършените в скандинавската държава стъпки гарантират развитието на 

истинска местна демокрация и ефективна и ориентирана към потребителите публична 

администрация. Основната задача на посещението бе да разберем повече за 

разпределението на отговорности между различните нива на управление в Норвегия и 

механизмите на работа на общините и регионите. 

По покана на българския евродепутат от ЕНП д-р Андрей Ковачев, бях на работно 

посещение в централата на Европейския парламент в Брюксел. В програмата бе обсъдена 

политиката на ЕС в областта на туризма, нарастващия потенциал на България и Балканския 

полуостров като по-сигурна туристическа дестинация в съвременната реалност на 

повишена терористична заплаха. Коментирани бяха новите европейски институционални 

мерки в ситуацията на глобален тероризъм, механизмите за справяне с мигрантската вълна 

и посоката на ЕС по отношение на визовия режим. В проведения разговор с Херберт 

Дорфман, потърсих неговото съдействие за бъдещо партньорство с европейска община от 

планински тип, подобна на Банско, с която да реализираме съвместен проект по рамковата 

програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”.                   

Делегация от Община Мейджоу в Китай, посетиха Банско за своето опознавателно 

посещение, по време на което да проучат опит и добри практики от развитието на зимния 

курорт. Споделиха интерес от внасянето на дървесина, както и своя инвестиционен интерес 

в областта на туризма. 
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Делегация от Република Турция беше на посещение в Банско във връзка с реализирането на 

инфраструктурен проект в област Ерзинкан на южната ни съседка. Поводът на срещата бе 

споделяне на опита и добрите практики от страна на най-добрия зимен курорт на България 

с турските представители, който заяви по време на разговора, че са избрали Банско по три 

причини – мащабното инфраструктурно развитие на курорта през последните години, най-

успешния модел на зимен курорт на Балканите, както и добрата маркетингова политика, в 

резултат на която туристическата дестинация е предпочитана и разпознаваема, както на 

национално ниво, така и на международно. Освен интересни факти за ски зоната и нейното 

управление, по време на дискусията бе обсъден стремежа на Банско да постигне оптимална 

целогодишна запълняемост на легловата база чрез различни похвати – организиране на 

поредица от летни културни формати; привличане на туристи чрез разнообразни форми на 

туристически услуги – планински туризъм, спа и голф атракции; популяризиране на 

кулинарния проект „Уникално Банско”, акцентиращ върху богатството на местната кухня и 

ястия.                                                                                                                                   

Унгарско-българска делегация, водена от заместник министър-председателя, Валери 

Симеонов, посети Банско като част от официалната програма по повод Деня на унгарско-

българското приятелство – 19 октомври. В рамките на посещението официалните лица се 

запознаха с местните забележителности, историята и духа на града. Беше придобита 

представа за възможностите на най-добрия курорт в Източна Европа за профила на 

туристите, посещаващи Банско през различните сезони, както и за политиката на местната 

администрация, намаляването на сезонността чрез провеждането на редица културни и 

фестивални събития през летния сезон. Държавният секретар Шолтес и депутата Симеон 

Варга поеха ангажимент да лобират за побратимяването на Банско с град в Унгария и да 

работят за популяризирането на дестинацията сред унгарците.                  

Организационният комитет за зимните олимпийски игри Пекин 2022  беше на посещение в 

Банско по собствена инициатива с цел да се запознае с успешното управление на града като 

туристическа дестинация и планински център, който е специализиран в организирането на 

международни спортни прояви.  

В началото на активния зимен сезон посланикът на Румъния – Н. Пр. Йон Гъля, посети 

курорта за да проведе работна среща относно добрата практика  на съвместно патрулиране 

на български и румънски полицаи в курорта, като по този начин се подобрява чувството за 

сигурност и комфорт на румънските туристи.   

През изминалата година бяха подписани  споразумения за сътрудничество между Банско и 

Община Петрушани, Румъния и Община Монти, Италия. Със споразуменията се цели 

разширяване на възможностите на местната власт за кандидатстване с проектни 

предложения пред Европейската комисия, осъществявани на базата на международни 

партньорства. Предвижда се сътрудничествата да включват още организирането на 

съвместни форуми, обмен на добри практики в сферата на туризма, спорта, културата и 

опазването на околната среда. 

НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ 
 

Етикет за иновативно и добро управление 17.10.2017г. 
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Международно отличие за Кмета на Банско - „Човека на 21 век” 22.06.2017г. 

 
 

Приз „Град на финансовата устойчивост” 22.05.2017г. 

 

 
 

Банско - лидер по прозрачност сред общините през 2017г. 

            След годишния одит на интернет страниците на публичните организации и изготвения 

Рейтинг на активната прозрачност за 2017 г. сред българските държавни институции, 

Програма достъп до информация постави Община Банско на първо място сред всички 265 

български общини по активна прозрачност. 
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