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Общинска администрация – Банско
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Уважаеми дами и господа общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми колеги,
В края на всяка календарна година идва един от отговорните за мен като кмет моменти
– да споделя и отчета пред Вас онова, което сме постигнали и реализирали през
изминалата година.
Бяха преодолени тежки инфраструктурни проблеми. Поставена е добра основа, за да
може през следващиите години да се продължи в тази посока и да живеем в една
подредена община.
Добрата инфраструктура във всички сфери създава устойчивост за десетки години
напред. Така община Банско ще е привлекателна за инвеститорите, младите хора ще
остават тук, за да работят и да създават семейства.
Положихме наистина сериозни усилия, които си заслужаваха, защото за в полза на
всички нас!
Оттук нататък предстои много работа. 2019 година се очертава като една натоварена
година с амбициозни, но постижими цели, които ще реализираме.
Една от главните ми цели винаги е била община Банско да е 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.
Благодаря на всички за подкрепата, защото темпът на развитие на община Банско е
резултат от съвместната ни работа и цялата обществена енергия!
ГЕОРГИ ИКОНОМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО
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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.
През август една от емблематичните улици в град Банско - „Гоце Делчев“, бе открита
на големия християнски празник „Успение Богородично“. Близо 30 години хората,
живеещи на тази улица очакваха с надежда едно кално и прашно пространство, обрасло
с бурени, да бъде изградено. Започнахме през 2013 година, когато проведохме
обществено обсъждане с живеещите на улицата. Изслушахме тяхното виждане и
разработихме идейния проект в съответствие с желанието им. През март 2015 година
направихме първата копка, като разделихме обекта на три участъка. Последователно и
търпеливо изграждахме пространството като пешеходна зона, в типичния архитектурен
стил за града, с красив паваж, характерните вади, с мостчета и кътове за отдих и игра за
децата. Отне ни три години и 3 600 000 лева, за да създадем тази красива градска зона.
Едва 350 000 лева са средствата, които получихме целево от държавната хазна.
Едновременно с откриването на улицата, бе осветена и нова чешма, изградена със
средства на хората, родени през 1968 година.

Реализиран бе и вторият етап от ул.”Пирин” обхващащ отсечката между пл.
„Възраждане” и ул. „Отец Паисий”. Основна цел, заложена в проектната документация,
бе да се реконструира подземната водоснабдителна и канализационна мрежа,
настилките на улицата и уличното осветление, за да създаде един успешен модел на
транспортно успокоена зона. Основно внимание се отдели на пространството в
източната част, при входа към църквата „Света Троица“ и къщата музей „Неофит
Рилски”. Изграждането на улицата дава иновативно решение за отвеждане на
повърхностните води, чрез използването на шлицов канал по нейното продължение, а
основното осветление е решено със съвременни енерго-ефективни улични лампи и
ниски градински осветителни тела.
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С ритуал по „първа копка” се даде старт на строително-монтажните работи за корекция
и изграждане на подпорни стени на коритото на р. Глазне. Реката в посочения участък е
проектирана през 60-те и 70-те години на миналия век. Ситуационно, в горния край,
подпорните стени са разположени фуниеобразно, тъй като това е било краят им, вече
извън градската част. С разрастването на града е необходимо да се коригира
фуниеобразната форма на стените, както и те да бъдат продължени до мястото на
сливане на реките Демянишка и Бъндеришка. Освен да се ограничи риска от
наводнение в рамките на населеното място, предстоящите дейности са част от помащабен проект за цялостно преобразяване на градската инфраструктура в тази зона на
града, ситуирана по горното поречие на р. Глазне.

През изминалата година стартирахме изграждането на нова детска градина в курортния
град. Благодарение на подкрепата на държавата и премиера г-н Бойко Борисов,
получихме целево финансиране за изграждането на нова детска градина в размер на
1 200 000 лева. Разкрихме работната площадка с мисъл за бъдещето – да осигурим
оптималните условия за отглеждането на близо 100 деца, разпределени в четири детски
групи. По този начин ще разрешим един дългогодишен проблем с нарушаването на
допустимия максимум на броя на децата и ще осигурим по-спокойна среда за тяхното
отглеждане. Планира се обекта да бъде построен до края на 2019 г.

През м. февруари 2018г. община Банско участва със свои проект в Националната
кампания „За чиста околно среда-2018г.” на тема: „Обичам природата - и аз участвам”.
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Проектът беше класиран и по този начин имахме възможност да облагородиме,
оборудваме и озелениме две детски площадки на ул.”Места” в гр.Банско.

Беше извършен ремонт на следните улици в град Банско:
№

Общо

Тип 1 - d до 4 Тип 2 - d от 4 см
6 см

[м2]

[м2]

[м2]

Улица

1

Пейо Яворов

408.19

272.07

136.12

2

Стамболийски

153.55

106.53

47.02

3

Димитър Талев

201.50

143.60

57.90

4

Захари Стоянов

288.30

144.37

143.93

5

Братя Велеганови

25.26

25.26

0.00

6

Солун

143.01

96.74

46.27

7

Цар Симеон

38.90

17.10

21.80

8

Стефан
Стамболов

14.61

14.61

0.00

9

Христо Силянов

29.85

29.85

0.00

10

Рупчовец

80.95

65.71

15.24

11

Кирил и Методи

76.17

48.95

27.22

12

Цар Самуил

15.33

10.74

4.59

13

Лазар Герман

30.64

30.64

0.00

14

Васил Кънчов

4.37

4.37

0.00

15

Тодорин Връх

27.18

27.18

0.00

16

Хаджи Кандит

22.41

22.41

0.00
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17

Иконом Чучулайн 14.00

14.00

0.00

Общо:

1 074.13

500.09

1 574.22

Други дейности по ТСУ:
1. Изграден е линеен дъждоприемен отток на ул.”Кралев двор”;
2. Извършена е кабелизация на разпределителната мрежа и слаботокови кабели на
ул.”Пирин” (от кръстовището на ул.”Гоце Делчев” до кръстовище с ул.”Отец Паисий”);
3. Направени са повдигнати пешеходни пътеки и маркировка между ул.”Иконом
Чучулайн’’ и ул”Христо Смирненски” гр.Банско;
4. Изкърпена е асфалтовата настилка Банско – „Шилигарника” – 1088 кв.м;
5. Положена е пътна маркировка на улици на територията на община Банско;
6. Ремонтирани са стълбове за улично осветление в гр.Банско;
7. Извършен е ремонт на каменна ограда на НУ „Св.Паисий Хилендарски” в гр.Банско;
8. Ремонтирани са тротоари, напоителни канали и обекти стопанисвани от община
Банско", както следва : Ремонт на напоителен канал на ул.“Солун“; Ремонт на тротоара
на ул.“Найден Геров“; Ремонт на тротоара на ул.“Иконом Чучулайн“; Ремонт на
тротоара на моста ул.“Хан Аспарух“; Ремонт на детски площадки гр.Банско; Монтаж
на поливна система на ул.“Победа“.
9. Приключил е и ремонта на покрив на сграда /бившо енерго/
Издадени са 16бр. Разрешения за строеж на нови обекти с възложител Община Банско,
между които: „Реконструкция на съществуваща подпорна стена”, Местонахождение:
ПИ 39614.501.6025 и ПИ 39614.501.7020 по КК на с.Кремен, Община Банско; „Основен
ремонт на съществуващо езеро, зелени площи и архитектурни елементи, парково
осветление и алейна мрежа около езеро в градски парк”, Местонахождение: ПИ
02676.501.1023 по КК на гр.Банско, УПИ I, кв.187 по плана на гр.Банско; „Подобряване
на енергийната ефективност на административна сграда - кметство в с. Места”,
Местонахождение: сграда с идентификатор 47857.102.193.1 в ПИ 47857.102.193 по КК
на с. Места, общ. Банско, УПИ VII-193, кв.10 по плана на с. Места, общ. Банско;
„Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда - кметство в гр.
Добринище”, Местонахождение: сграда с идентификатор 21498.350.411.1 в ПИ
21498.350.411 по КК на гр. Добринище, УПИ IX-567, кв.27 по плана на гр. Добринище;
„Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда”,
Местонахождение: сграда с идентификатор 02676.501.304.1 в ПИ 02676.501.304 по КК
на гр. Банско, УПИ II-304, кв.142 по плана на гр. Банско; „Подобряване на енергийната
ефективност на ученическо общежитие”, Местонахождение: сграда с идентификатор
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02676.501.351.15 в ПИ 02676.501.351 по КК на гр. Банско, УПИ I-351, кв.182 по плана
на гр. Банско; „Преустройство на част от дворно пространство - спортна площадка в
ПЛТГ, гр. Банско”, Местонахождение: ПИ 02676.501.351 по КК на гр. Банско, УПИ I351, кв.182 по плана на гр. Банско; „Преустройство на спортна площадка и прилежащ
терен в НУ "Паисий Хилендарски”, Местонахождение: ПИ 02676.501.1178 по КК на
гр. Банско, УПИ I-1178, кв.24 по плана на гр. Банско; „Преустройство на двор на детска
градина "Мечо пух" в гр. Добринище”, Местонахождение: ПИ 21498.350.383 по КК на
гр. Добринище, УПИ VII-377, кв.24 по плана на гр. Добринище; „Рехабилитация,
реконструкция и доизграждане на улица в с.Филипово, тротоари и съоръженията и
принадлежностите към нея”, Местонахождение: участък от улица межу о.т.51 до
коритото на р. Градинишка преди о.т.44 по действащия регулационен план на с.
Филипово, общ. Банско; „Захранващ топлопровод 90/70°C от к.931.55 до к.931,60 –
„Социална кухня - гр. Банско” към „Домашен социален патронаж - гр. Банско”,
Местонахождение: ПИ 02676.501.814 по КК на гр. Банско, УПИ I, кв.18 по плана на гр.
Банско; „Изграждане на водопровод и разделна канализация за ул.”Глазне” в участъка
от ул.”Иван Вазов” до ул.”Христо Матов””, Местонахождение: ПИ 02676.501.4449 по
КК на гр. Банско, в участъка от о.т.100 до о.т.794 по плана на гр. Банско; „Изграждане
на част от ул. ”Глазне” от о.т.827 до о.т.1050 с дължина от 533.66 м”,
Местонахождение: ПИ 02676.501.5201 по КК на гр. Банско, в участъка от о.т.827 до
о.т.1050 по плана на гр. Банско.
През 2018г. беше осигурено финансиране и предстои да се сключат договори с изпълнител за
следните обекти :

1. Архитектурно-художествено и ланшафтно оформление с реконструкция на
техническата инфраструктура на ул. „Пирин” в частта между ул. „Отец
Паисий” и ул. „Христо Матов”, Централен градски площад „Възраждане” и
част от ул. „Никола Й. Вапцаров”, гр. Банско, първи етап : от ул. „Отец
Паисий” до ул. „П. Р. Славейков”;
2. Ул."Найден Геров”, гр. Банско в обхвата от о.т.643 /кръстовище с
ул.”Солун”/ до ул. „Цар Симеон”;
3. „Основен ремонт на съществуващо езеро, зелени площи и архитектурни
елементи, парково осветление и алейна мрежа около езеро в градски парк”,
Местонахождение: ПИ 02676.501.1023 по КК на гр. Банско, УПИ I, кв.187 по
плана на гр. Банско.
Допуснати и процедирани са Подробни устройствени планове на общински терени за следните
обекти: „Изменение на „ПУП – Парцеларен план /ПП/ за трасе на водопровод за
„Допълнително водоснабдяване на гр.Банско от м. „Караманица”; „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 II-19/;
„ПУП – ПРЗ /Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване/ за
изменение на ПУП за УПИ I, кв.177, УПИ VII, кв.175 и улична регулация межу о.т.217,
210, 277 и 213 по плана на гр. Банско” /Зеленчуков пазар, гр. Банско/; Изменение на
регулационния и застроителния план на УПИ II и УПИ III, кв. 142 по плана на гр.
Банско /Сграда на Поземлена комисия, гр. Банско/
Годишен отчет за изпълнение на управленска програма на кмета на Община Банско

Страница 7

През изминалата година бе взето решение за учредяването на ново общинско
дружество с наименованието „Топлоснабдяване Банско” ЕООД. Причината бе писмо от
управляващото локалната топлоцентрала на биомаса дружество „Тевно”, с което
известява прекратяването на работата на инсталацията за производство на топлинна
енергия. След продължителни разговори с банката-кредитор на съоръжението се взе
решение централата да премине в управление от общинско дружество за срок от една
година.
За град Добринище бяха извършени следните дейности:
 Асфалтиране на улиците „Иван Вазов” и „Хан Аспарух”;
 Ремонт и изкърпване на улиците „Иван Галчев”, „Десилица”, „Паисий
Хилендарски”, „Христо Смирненски”, „Любен Каравелов”, „Юрий Гагарин” и
ул. „Попово езеро”;
 Изграден водопровод на улиците ул. „Христо Ботев”, ул. ”Пирин”, ул. ”Тодор
Темелков” и ул. ”Григор Мацин”;
 Проектирае бе извършено и на ул. „Тодор Темелков”.
Предвидената за 2018 година инвестиционна програма за Кметство Места бе
изпълнена. Положи се асфалт на 500 кв.м улица, изгради се поливна система за
тревните площи пред кметството. Отремонтирани бяха тротоари и канавки във
вътрешната част. Извърши се почистване на речните корита на река Ретидже и Дрешан
дере, минаващи през територията на кметството.
В с. Филипово бяха извършени следните дейности:
 Изработен и монтиран предпазен парапет в кв.5 на селото;
 Подобрено учличното осветление. Монтирани пет броя осветителни стълба и
десет броя лампи за улично осветление;
 Подменена дограмата на Джамията;
 Монтиране на врата и ограда на Гробищен парк;
 Изработване на метален навес над детска площадка в детската градина;
 Полагане на циментова настилка, монтиране на предпазен парапет и подмяна на
част от канал за отпадни води на улица в кв. „Шипката”;
 Изработени два броя отводнителни шахти.
В с. Кремен бе асфалтирана улица, изграден бе навес в Гробищния парк и се постави
отводнителна решетка на улица в южната част селото.
В с. Осеново бе изграден поливен канал с дължина 1000 м и рехабилитация на главната
улица в селото.
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В с. Гостун се укрепиха зидовете в центъра на селото. В местността „Свети Георги” бе
изградена беседка, която се използва при проведената през август земляческа среща.
В с. Обидим бе подменена част от водопроводната мрежа в селото с дължина 510 м,
прокаран бе полски път с дължина 450 м, изкърпи се асфалтовата настилка в участъци
от общински път Места – Обидим, извърши се ремонт на обществената чешма,
канализационни шахти и ремонт на канавка.

ОБЩИНАТА – ДОБРО МЯСТО ЗА БИЗНЕС, ИНВЕСТИЦИИ И ТУРИЗЪМ
В продължение на своята активна позиция от предишните години, проведохме
проактивна политика в подкрепа на разрешаване на нормативните проблеми по
изграждане на Втори кабинков лифт в Ски зона Банско и уплътняване на ски зоната,
чрез мирно шествие под мотото „Искаме да кажем ДА на развитието на зимния
туризъм и спорт в България”. На практика е необходимо да се актуализира действащия
ПУ на НП „Пирин”.
В края на 2017г. по наша инициатива беше проведено събрание за сформиране на
Учредителен комитет за учредяване на Организация за управление на Рило-Пирински
туристически район (ОУРПТР). На 17.07.2018г. в гр. Благоевград беше проведено
Учредителното събрание, на него бяха решени всички организационни въпроси и беше
приет Устава на ОУРПТР. Със Заповед на Министъра на туризма от 27.09.2018г.
ОУРПТР беше вписана в Националния туристически регистър.
Към края на декември 2018 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.
Община Банско е собственик на 9 поземлени имота, находящи се в с. Баня, община
Разлог. С цел създаване на условия за привличане на инвеститори в изграждането на
малки незамърсяващи природата предприятия в областта на хранително-вкусовата
промишленост, за имотите са издадени Актове за общинска собственост от 19.11.2018
г.. Предстои да бъдат предостаяни на заинтересовани бъдещи инвеститори, за целите
описани по-горе.
През 2018г. община Банско е посетена от 313 336 броя туристи от над 50 народности.
Броят на нощувките от настанени туристи за 2018г. е 971 314.
Година

Брой нощувки

Брой туристи

2016г.

819 902

278 610

2017г.

807 368

269 994
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2018 г.

971 314

313 336

Събраният туристически данък през 2018г. е 883 642.14 лв., като от тази сума 201
136.31лв. е събрания туристически данък за минали години.
Година

Приходи от туристически данък в лева

2016г.

726 482

2017г.

924 039

2018 г.

883 642

За 2018г. са постъпили и разгледани 111 заявления за категоризация, в това число и за
потвърждаване категория на туристически обекти. Издадени са 101 броя временни
удостоверения. Извършени са процедури по Промяна в обстоятелствата на
категоризирани туристически обекти на 34 обекта. Издадени 102 броя заповеди за
категоризиране на туристически обекти, 40 броя заповеди за прекратяване на категория
и 9 броя заповеди за отказ от определяне на категория. През цялата 2018г. е събрана,
анализирана и отразена информация в Националния туристически регистър както и в
Общинския туристически регистър за 178 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 95 броя. Издадените разрешения за търговия
на открито са 333 броя.
Сравнителна характеристика на приходите от тротоарно право за
2016 г., 2017 г. и 2018 г.

Година

Събрани приходи от тротоарно право /лв./

2016г.

170 935

2017г.

186 027

2018 г.

171 013

Причините за намаляване на прихода от тротоарно право са свързани с по-малкия брой
издадени разрешения поради въведената забрана за извършване на търговска дейност
на открито в участъците от ул. „Найден Геров” и ул. „Пирин”, намаление на лицата,
извършващи търговска дейност на открито на пазара за промишлени стоки в гр. Банско,
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както и увеличение броя на лицата, които заплащат годишна такса за ползване на
тротоарно право и ползващи 50% отстъпка от таксата.
За 2018г. в община Банско са извършени 410 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 22 акта за административни нарушения, като въз основа на тях са
написани 20 наказателни постановления. Събраните до момента глоби и имуществени
санкции са в размер на 4 500 лв.
През 2018г. работата на Консултативния съвет по въпросите на туризма в община
Банско продължида се оптимизира. Проведени са 2 заседания на Консултативния съвет
по въпросите на туризма. Членовете на Консултативния съвет са направили
предложения за Програмата за развитие на туризма в Община Банско, отчета на
Програмата за развитие на Община Банско за 2018 г. и Културния календар на
общината. Приета е оферта на фирма „AdzzHive” за дигитална реклама на Банско в
таксита „ОКейСупертранс” в София. Взето е решение за виртуално заснемане на ски
пистите в Банско от фирма „Искам почивка” ООД, приета е оферта за изработване на
карта със специализирани велосипедни маршрути в близост до Банско от Дружество с
нестопанска цел „Трейлсистем”. Членовете на Консултативния съвет обсъждат и
предлагат на Общинския съвет размера на туристическия данък; обсъждат и
възможностите за развитие на инфраструктурата на града.
С цел рекламиране на гр. Банско като туристическа дестинация бяха разработени и
отпечатани редица рекламни материали: плакати и картички – лятна визия с всички
ежегодни фестивали; дигитална реклама в таксита ОКейСупертранс; заснемане на
виртуална разходка на ски зона Банско; картички с генериран QR код-зимен клип;
преиздаване на рекламна дипляна за Банско 3000 бр. на английски, 1000 бр. на руски и
1000 бр. на гръцки език; 10 бр. туристически карти на гр. Банско, монтирани на
дървени табла, разположени на възлови места в града; плакати и флаери за Културни
вечери „Традиции и изкуство” - 2018 г., плакати и флаери за Летни театрални
празници; зимна картичка Банско с генериран QR – виртуална разходка на ски зона
Банско; флаери за Културни вечери „Традиции и изкуство” - 2019г.;
Изработихме рекламен филм за Банско, предоставен на водеща турска телевизия за
презентиране на курорта на турския пазар.
Във връзка с рекламиране и промотиране на туристическа дестинация Банско през
2018г., съвместно с представители на хотелиерския бизнес бе взето участие в
тринадесет /13/ туристически борси, а именно:
-

Международно туристическо изложение „EMITT” – Истанбул, Турция, 2528.01.2018г. – участие със самостоятелен щанд;
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-

Международно туристическо изложение „IMTM” – Тел Авив, Израел, 06.02 –
07.02.2018г. – участие на информационен щанд на Министерство на туризма;

-

Международно туристическо изложение „ВАКАНЦИЯ HOLIDAY & SPA”,
София, 14-16.02.2018г. – участие със самостоятелен щанд;

-

Международно туристическо изложение „SAJAM TURIZMA” – Белград,
Сърбия, 22.02 – 25.02.2018г. – участие със самостоятелен щанд;

-

Международно туристическо изложение „INTOUR MARKET” – Москва, Русия,
10-12.03.2018 – участие на национален щанд
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-

Международно туристическо изложение „MITT” – Москва, Русия – 1315.03.2018г. – участие на национален щанд;

- Международно туристическо изложение „ARABIAN TRAVEL MARKET” –
Дубай, 22 – 25.04.2018 г. - участие на информационен щанд на Министерство на
туризма;

-

Туристическо изложение „Общинско Експо Албена” – к.к. „Албена” – 01 03.10.2018 г. – участие със самостоятелен щанд;

-

Международно туристическо изложение „UITM 2018” Киев, Украйна – / 03 05.10.2018 г./ – участие на национален щанд;
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-

Национално туристическо изложение „Планините на България гостоприемство в
четири сезона” - гр. Смолян, 18 - 20.10.2018г. – участие със самостоятелен щанд;

-

Международно туристическо изложение „TTR” – Букурещ, Румъния – 15 18.11.2018г. - участие със самостоятелен щанд;

-

Международно туристическо изложение „TT WARSAW” - Полша - 22 24.11.2018г. - участие на информационен щанд на Министерство на туризма;

-

Международно туристическо изложение „GREEK TOURISM EXPO” - Атина,
Гърция – 07 - 09.12.2018г. – участие със самостоятелен щанд;
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-

Втори „Международен конгрес на световните цивилизации и историческите
маршрути”- гр. София – 15-16.11.2018г. - участие със самостоятелен щанд. За
първи път официално беше представена високотехнологичната виртуална
разходка на Ски зона Банско, като паралелно с това участниците във форума
имаха възможност да се запознаят с фолклорното ни богатство, както и да
опитат от нашата запазена марка колбас „Бански бут”, защото Банско е
атрактивно именно с уникалната комбинация между традиции и история от една
страна и високи технологии и модерна туристическа база от друга страна.

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, рекламни сувенири, дегустация на
традиционни бански мезета и вина, автентичен фолклор, презентации и прожекции
успешно бе рекламирано Банско като атрактивна целогодишна туристическа
дестинация.
КУЛТУРНА ПРОГРАМА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
МЕЖДУНАРОДЕН БАЛЕТЕН ФЕСТИВАЛ – 04-06 ЯНУАРИ

ФЕСТИВАЛ ЗА НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО „ФОЛКЛОРНА МАГИЯ” – 29 ЮНИ-01 ЮЛИ
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ЛЕТНИ ТЕАТРАЛНИ ПРАЗНИЦИ – 02 - 07 ЮЛИ

ЛЯТНА ФИЛМОМАНИЯ ПОД ЗВЕЗДИТЕ – 25 - 28 ЮЛИ

МЕЖДУНАРОДЕН ДЖАЗ ФЕСТИВАЛ – 04 – 11 АВГУСТ

БАНСКО ОПЕРА ФЕСТ – 23 – 25 АВГУСТ

ДОБРИНИШКО ЛЯТО – ВСЯКА СЪБОТА ОТ МЕСЕЦ ЮЛИ И АВГУСТ
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КОКА КОЛА ХЕПИ ЕНЕРДЖИ ТУР – 01 СЕПТЕМВРИ

ДНИ НА БАЛКАНСКАТА МУЗИКА „БАНСКО БАЛКАН ФЕСТ” – 06 – 08 СЕПТЕМВРИ

МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ ЗА ТАНЦОВО ИЗКУСТВО „ШАРЕНА
СТОМНА” – 12 ОКТОМВРИ

БАНСКО ФИЛМ ФЕСТ – 21 – 25 НОЕМВРИ

Посетителският Информационен Център, който е достъпен за всички гости на
дестинацията, предоставя висококачествени информационни туристически услуги,
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гостоприемство и желание да се запази националната идентичност и култура на
региона, мотивация да се повишава конкурентоспособността на дестинацията.
В центъра се обслужват 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., разкриват се
потенциалните туристически възможности на Банско и района, удовлетворяват се
информационните потребности на гражданите и гостите, като ги превръща в лоялни
туристи на дестинацията. Общият брой посетители за 2018 год. е 10 694 от 51 държави.
Посещаемостта бележи ръст от 6% в сравнение с 2017г.. Организирахме и мероприятия
в залата на Посетителски информационен център. Общ брой мероприятия за 2018г. –
74, общ брой посетители по мероприятия - над 6900. В сравнение с 2017г.
посещаемостта бележи ръст от 16%.
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” /към момента не работи/
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 2018г. е 31 бр.
Съобразени са с нуждите и потребностите от таксиметров превоз на територията на
общината.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПО ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ
В изпълнение на проект „Трансфер на иновации в здравеопазването” през 2018г.
постигнахме общата цел на проекта, а именно: „Повишаване на достъпа до иновативни
здравни и социални услуги от общ интерес, чрез трансфериране на добри практики и
опит от чуждестранния партньор по проекта с община Петрошани, Румъния”. Този
проект целеше насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на
обмяна на опит, добри практики и модели за осигуряване на дългосрочна грижа на хора
в невъзможност за самообслужване и за хората с увреждане и за намаляване броя на
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децата, младежите и възрастните, настанени в институции. На жителите на общината бе
въведената здравна иновация в няколко аспекта:
 5-те гост лекари от университетски болници в София, Благоевград и др.
Предоставиха специализирани здравни услуги на общо 451 пациента в следните
специализации: кардиолог, коремен хирург - общи заболявания, коремен хирург
- онко болести, уролог и очен лекар, което позволи и на гражданите от общината
да получат качествени здравни услуги, в това число и профилактика на
болестите за ограничаване на рисковите фактори.
 предвидените медицински мобилни екипи, в това число и стажанти медицински
лица, подобриха достъпа до здравеопазване и повишаване на здравната култура
на уязвимите групи лица. Бяха наети 30 стажанти (студенти от медицински
университети, медицински сестри и лекари) за предоставяне на здравни услуги
на населението от отдалечените от общинския център населени места. Общо
бяха прегледани 1180 пациента;
 оборудването на 7 амбулаторни кабинета в различни населени места на
територията на община Банско, които да разполагат с необходимите условия за
преглед и оказване на медицинска помощ, предоставят на жителите и гостите на
общината възможността за високоефективна здравна грижа. Закупени са 6 броя
спешни чанти, които са предоставени на полиция, пожарна, бърза помощ, лични
лекари. С финансиране по проекта е закупен ехограф, оборудван с кардио и
абдоминален трансдюсер. Ехографът е закупен с цел осъществяване на
профилактични прегледи на жителите на община Банско и е предоставен за
безвъзмездно ползване от МЦ „Св. Благовещение” гр. Банско. С финансиране по
проекта са доставени медицинско оборудване и консумативи за всички здравни
кабинети в населените места в Община Банско.
Изпълнението на проектните дейности ще позволи подобряване на лечението и
профилактиката на заболяванията в община Банско, чрез прилагането на
високоефективен иновативен модел за медицинско обслужване и подобряване на
здравната инфраструктура.
През изминалата година с финансиране на община Банско са ремонтирани
Медициански център гр. Добринище и здравните кабинети е с. Места, с. Филипово, с.
Осеново, с. Гостун, с. Кремен.
Вече пета година община Банско активно подпомага семействата с репродуктивни
проблеми с приетата си програма за финансово подпомагане. През изминалата година
са постъпили две заявления от семейства с репродуктивни проблеми за ползване на
средства за изследвания и процедури. През 2018г. имаме родени 3 бебета вследствие
помощта.
През 2018 г. общината, чрез Общински съвет, е отпуснала финансова помощ за
подпомагане на лечение и на социално слаби граждани на обща стойност 33 280 лв.
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СЕКТОР „ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”
Ежегодно съвместно с Областна дирекция „Земеделие” и Общинска служба
„Земеделие” гр. 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 2018г. 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 общо ползване; 265 броя имоти с
обща площ 773 дка, предназначени за индивидуално ползване.
До 10 март 2018г. в Общинска администрация Банско са постъпили 30 броя заявления
от собственици и ползватели на животновъдни обекти, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ. В резултат са сключени 21 договора за отдаване под
наем на пасища и ливади с обща площ на имотите 366,274дка.
С Решение №676 от Протокол №37/27.06.2018г. 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
3920. Подадени са 54 заявления от земеделски стопани и ползватели на земеделски
земи и са сключени 40 договора, с които са отдадени под наем 2161,503 дка. В
изпълнение на Решения на Общински съвет-Банско са проведени търгове за отдаване
под наем на ниви със срок на наем над една година като са сключени 3 броя договори и
отдадени под наем 3 броя имоти с обща площ 79,11 дка.
През 2018 г. са съставени общо 263 акта за общинска собственост, от които 151 акта са
за частна общинска собственост, а 112 - 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 95 договора
за отдаване под наем на общински имоти, както следва:
 отдаване под наем на земеделски земи на земеделски стопани и земеделски
производители – 63 бр.;
 отдаване под наем на помещения, самостоятелни обекти в сгради и части от
сгради - 14 бр.;
 отдаване под наем на апартаменти - 15 бр.;
 отдаване под наем на общински имоти за монтиране и използване на
преместваеми телекомуникационни съоръжения и оборудване – 3 бр.
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Събраните приходи за 2018 г. по договори за наем на общински имоти възлизат на
388 265.31 лв., от които 123 216.37 лв. са приходите от отдаване под наем на
земеделски земи.
През 2018 г. са открити и проведени процедури по принудително отчуждаване, както и
придобиване на имоти, собственост на физически лица, необходими за изграждане на
ул. „Найден Геров” в гр. Банско.
Също така е открита процедура по придобиване на имот, собственост на физически
лица, с цел задоволяване на общински нужди, а именно: озеленяване, изграждане на
детски площадки и кътове за отдих.
През 2018 г. са открити и проведени процедури по продажба на следните имоти частна общинска собственост, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор
02676.501.2553.1.55 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско;
поземлен имот с идентификатор 21498.351.273 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Добринище, общ. Банско; самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 47857.102.75.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.
Места, общ. Банско; самостоятелен обект в сграда с идентификатор 47857.102.75.1.5 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Места, общ. Банско; самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 47857.102.75.1.6 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Места, общ. Банско; поземлен имот с идентификатор
02676.501.3584 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ.
Банско; поземлен имот с идентификатор 02676.501.3621 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско.
Приходите от продажбата на цитираните по-горе имоти - частна общинска собственост
са в размер на 137 441.37 лв.
Предоставени 20 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 №517/28.09.2017 г. на Общински съвет-Банско е одобрен годишен план за
ползване на дървесина от гори, попадащи в териториалния обхват на ТП „ДГС
Добринище“, в размер на 3448 куб.м. 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 51071,44 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 209 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 1945,01 лв. Общо получени приходи от
гори, собственост на община Банско - 53016,45 лв. Издадени са 52 бр. разрешителни за
сеч на физически лица извън госрските територии.
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ЕКОВИЗИЯ НА ОБЩИНА БАНСКО
За периода от началото на 2018 година, община Банско продължи с изпълнението на
изискванията от Закона за енергийна ефективност и Закона за използване на енергията
от възобновяеми източници. Извършени са обследвания с издаване на Сертификати за
енергийни характеристики на следните сгради, общинска собственост:
- Ученическо общежитие ПЛТГ „Никола Вапцаров” - гр. Банско, общ. Банско;
- „Защитено жилище 1и 2” - гр. Банско, общ. Банско;
- ЦДГ „Мечо Пух” - гр. Добринище, общ. Банско;
- ОУ ”Св. Кирил и Методий” - с. Места, общ. Банско;
Извършени са последващи обследвания за актуализация на Сертификат за доказване на
енергийни спестявания и изготвяне на Протокол за доказване на енергийни спестявания
на следните сгради, общинска собственост:
- Читалище „Никола Вапцаров” - гр. Банско, общ. Банско;
- Читалище „Димитър Благоев” - гр. Добринище, общ .Банско;
- ОУ ”Св. Климент Охридски” - гр. Добринище, общ. Банско;
- Многофамилна жилищна сграда - гр. Банско, общ. Банско;
- Детска градина №4 - гр. Банско, общ. Банско;
- Детска градина №3 - гр. Банско, общ. Банско;
- Детска ясла - гр. Банско, общ. Банско;
Изпълнението на целия цикъл от дейности, свързани с енергийна ефективност на
общински сгради, доказва приноса на притежателя им в изпълнение на мерки за
повишаване на енергийната ефективност, а именно:
1. обследване за енергийни характеристики на сграда;
2. прилагане на мерки по енергийна ефективност;
3. последващо обследване за доказване на енергийни спестявания;
4. издаване на Удостоверения за енергийни спестявания от АУЕР.
Извършените последващи обследвания на сгради, общинска собственост,
систематизират информацията за постигнати енергийни спестявания, както и дават
възможност за анализ и оценка на годишното количество спестени емисии СО2.
Предстои кандидатстване в АУЕР /Агенция за устойчиво енергийно развитие/ за
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издаване на Удостоверения за енергийни спестявания. В изпълнение на ЗЕЕ и ВЕИ и
подпомагане на националната политика по енергийна ефективност са изготвени и
предоставени в АУЕР годишни отчети за изпълнението на „Общинска програма по
енергийна ефективност 2012-2020г.”
Завършена е процедурата по изготвяне на „План за енергийна ефективност и
насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници за периода
2019-2025г.”
Създадена е общинска енергийна информационна база данни за периода 2014, 2015,
2016г. както и база данни за 2018г. с информация за общинските сгради по месеци.
Монтирана бе камера за проследяване на броя на автомобилите, посещаващи НП
„Пирин”, отчитаща големия брой на МПС, които замърсяват парка в контрапункт на
исканията за изграждане на най-екологичното транспортно средство – лифтовите
съоръжения.
Въведени бяха и стимули за насърчаване на използването на незамърсяващи
атмосферния въздух горива. На последната за 2018г. сесия Общински съвет, по мое
предложение, се прие 5% финансово облекчение от годишна такса битови отпадъци за
гражданите и бизнеса, отопляващи се с енергоносители, които не замърсяват въздуха с
финни прахови частици.
За да приобщим голяма част от обществеността в превръщането на Банско в по-цветен
и красив град проведохме редица кампании през 2018г.
Инициирахме „Цветна инициатива”, чрез която привлякохме децата в училищна
възраст да участват със свои проекти за зацветяване на цветна фигура в централната
градска част на гр. Банско. Спечелилите участваха и в изпълнението на проекта си.

През 2018г. възобновихме конкурса „Цветните градини на Банско”. В него взеха
участие 35 участика, които се състезаваха в 3 категории:
 За най-красиво оформен двор-градина;
 За най-цветен(а) балкон/тераса;
 За най-добре оформена и поддържана тротоарна площ.
Церемонията по награждаване се състоя в навечерието на 5-ти октомври – Празника на
града ни. Със стилна фотоизложба бяха представени всички призьори.
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В седмицата на гората - началото на месец април 2018г., служители на Общинска
администрация Банско, се включиха в засаждането на фиданки от каталпа на ул. „Акад.
Йордан Иванов”, гр. Банско.

През изминалата година проведохме и съвместна инициатива със служители на
фармацефтична компания за залесяване с фиданки липа на новоизградените зелени
площи в тротоарното пространство на ул. „Иконом Чучулайн”.

Община Банско взе участие като жури на XXXIV-то издание на Национална
изложба за цветя с международно участие, по покана на Община Бургас. Тя се
проведе в периода от 28.04.2018 г. до 07.05.2018 г., в „Приморски парк” гр. Бургас
на територията на експозиционен център Флора.

През изминалата година общината продължи да поддържа и обогатява градския
ландшафт. Възстановена бе дървесната растителност в зелената площ на ул. „Глазне”,
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ул. „Иконом Чучулайн”, ул. „Патриарх Евтимий”, ул. „Тодор Александров” и ул.
„Акад. Йордан Иванов” в гр. Банско. Засадени са общо около 140 броя фиданки от
следните дървесни видове: липа, ясен, акация, кълбовидна каталпа, кълбовидна акация,
бреза, смрърч и др. При изпълнението на трети етап на ул. „Гоце Делчев” и втори етап
на ул. „Пирин” са изградени нови зелени площи, на които са засадени дървесна
растителност - 45 броя иглолистни и широколистни фиданки. Близо 300 броя
декоративни храсти бяха вложени в оформянето на нови кътове и композиции.

От особенно значение за общината е да има целогодишен цветен облик. Изразява се в
пролетно, лятно, есенно, вертикално и фасадно зацветяване. Общо 26 000 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.

О
Общината запази своята тенденция за увеличаване на цветните площи на територията
на града. Зацветените площи бяха увеличени с около 150 кв.м.
За поддържането на засадената растителност и отглеждането на цветята се полагат
ежедневни интензивни грижи.
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При извършване на постоянен мониторинг за състоянието на дълготрайната дървесна
растителност се наложи провеждане на обществено обсъждане относно премахване на
тополов пояс към с. Баня, общ. Разлог.

Поясът е с дължина около 2 км, изграден е от 590 бр. тополи, които са достигнали
кулминацията си на развитие. Възрастта на тополовия пояс е около 60 год. Вследстие
на ветровете дърветата са изкривени от основата към върха и имат отклонение над 7 м
(дефлация). Необходимо е да се започне с поетапно премахване на тополовите
ветрозащитни пояси около гр. Банско, като първи етап е премахване на пояса БанскоБаня и след това залесяването му с нови фиданки.
През 2018г. на територията на общината бяха изградени 3350 кв.м хидромелиоративни
съоръжения, за поддържане на цветния облик на общината. Общата поддържана зелена
площ е над 120 дка.
През изминалата година общинска администрация Банско стартира организирането на
разделното събиране на зелени отпадъци от домакинствата на територията на гр.
Банско по метода “От врата на врата”. Разделно събраните зелени отпадъци се
извозваха на компостиращата инсталация, разположена на Регионалното депо за
неопасни отпадъци, така се предотврати депонирането на този вид отпадък.
Компостирането на растителните отпадъци е в синхрон с приетите принципи за
управление на отпадъците, към което се стреми и община Банско. В този случай
отделените растителни остатъци се превръщат в изходна суровина за получаване на
компост – средство за подобряване качеството и плодородието на почвите, както и за
рекултивация на нарушени терени, в земеделието, при озеленителни и възстановителни
дейности при строителни проекти и др. Сред другите мерки предприети от страна на
община Банско е разделното събиране на зелените отпадъци от поддържането на
обществените паркове, градини и други публични зелени пространства, с което се цели
постигането на ключовите цели заложени в европейското и националното
законодателство за ограничаване на количеството депонирани отпадъци.
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С цел повишаване на екологичната култура сред най-малките по инициатива на
общинска администрация Банско, се проведе открит урок в НУ „Св. Паисий
Хилендарски” на тема „Зелена Коледа” като по този начин представихме на децата
интересни идеи как можем сами да намалим отпадъците, насочихме детското внимание
към необходимостта от екологично мислене и съхранение на природата, както и
разяснихме функцията на цветните контейнери и тяхното предназначение.

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.
И през 2018г. продължи биологичната рекултивация по проект „Затваряне и
рекултивацията 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
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СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И СФЕРИ В РИСК
Социалните дейности и през 2018-та бяха сред приоритетните сфери на работа в
община Банско. 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, мероприятия, популяризиращи възможностите на хората с различни
увреждания, кампании, благотворителни мероприятия и парични помощи.
Към настоящия момент община Банско продължава да 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 деменция, центъра за социална интеграция и рехабилитация – услугата
е почасова, включва и мобилен тип работа с консултиране, рехабилитация,
информиране и обучение, посредничество, кампании, терапевтична работа с деца и
лица с различни видове увреждания, емоционално поведенчески проблеми и девиантно
поведение, нарушения в развитието, временни травми и др.
През 2018-та след наша аргументация, Министерството на труда и социалната политика
чрез Агенцията за социално подпомагане разреши увеличаване на капацитета на
Центъра за социална рехабилитация и интеграция от 15 на 30 лица. Към днешна дата
консултиране и различен вид подкрепа получават между 30 и 50 граждани не само от
нашата, но и от съседни общини.
Въпреки недостига на специалисти – кинезитерапевти, психолози и други терапевти,
през миналата година отново успяхме да осигурим психолог, който да подкрепя
нуждите на Центъра за хора с деменция в с. Места. Подкрепа от психолог осигурихме
чрез наш ресурс и за училищата и детските градини в гр. Добринище и с. Места.
С финансиране от общинския бюджет отново 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 общината
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.
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Бяха предвидени от общинския бюджет капиталови разходи за извършени ремонтни
дейности в следните услуги – Ремонт и освежаване на Защитените жилища, Саниране и
оборудване на нова обществена кухня.
Социални услуги финансирани чрез общинския бюджет
Домашният социален патронаж през изминалата година обслужи над 150 нуждаещи се
граждани – като предоставя услугата „топла храна”.
Беше санирана сградата за нова кухня, а самата кухня, която е с много по-голям
капацитет от сега действащата, е оборудвана по всички санитарно-хигиенни
изисквания.
През 2017 - 2018-та година разкрихме още една местна иновативна услуга „Социално
жилище със специален статут” в района на бившето СУПЦ. Услугата е с капацитет 8
места и се опитва в някаква степен да реши проблема с липсата на общински жилища с
достъпен наем за хора в риск, хора от защитените жилища, които работят и са готови да
живеят самостоятелно.
Продължава дейността на Социалното предприятие за хартиени пликове. В цялата
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 продължава неговата финансова
издръжка. Към този момент в него работят 5 лица с лека умствена изостаналост, които
са потребители на Защитени жилища 1, 2, 3 и 4.
Относно трудовата реализация на гражданите с увреждания на територията на община
Банско през 2018 г. сме осигурили заетост на 65 души по програми и в публичния и
частен сектор.
Общината продължава да подържа дейността на всички клубове на пенсионера в
градовете и селата, както и клуба на военноинвалидите.
Социални дейности и услуги чрез проектно финансиране за 2018 г.
През изминалата година община Банско продължи да предоставя безплатна храна за 57
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. Проектът е с
продължителност до 31.12.2019 г.
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След финала на проекта „Независим живот”, който имаше за цел предоставянето на
услугите „социален асистент”, „личен асистент”, „домашен помощник”, община Банско
продължи да предоставя услугите чрез бюджет от Агенцията за социално подпомагане
и дофинансиране от общинския бюджет. За периода потребители на услугите са 90, а
чакащи – 34.
Успешно бяха реализирани три проекта по програма за заетост „Обучения и заетост на
младежи”, в които бяха наети и младежи с интелектуални затруднения.
По спечеления от общината проект „Работа” бяха назначени 2 лица с увреждания и 14
броя трайно безработни лица, които ще придобият професионален опит в областта на
озеленяването за срок от 1 година.
По проект „Обучение и заетост”, съвместно с Агенцията по заетостта общината дава
възможност на 54(от които 19 броя са назначени през 2018г.) лица с трайна
неработоспособност и трайно безработни за срок от две години да придобият знания и
умения в определени области. Същият проект община Банско защити и за трима
младежи до 29 години с трайни увреждания, които трудно се реализират на пазара на
труда. Същите ще бъдат назначени през 2019 г. за срок от две години.
Мероприятия, популяризиращи възможностите на хората в риск. Благотворителни
мероприятия, кампании.
За пореден път община Банско ще изпрати свои представители на Зимните олимпийски
игри (Спешъл олимпикс) за хора с интелектуални затруднения. Тази година ще
изпратим младежи от дневния център за деца и младежи – Иван Везьов, негова резерва
е Йордан Думанов.
През 2018-та отбелязахме 20 години от създаването на дневния център за деца и
младежи с интелектуални затруднения „Здравец” чрез няколко събития: театър с деца с
и без увреждания, празник за децата, ползващи услугите на дневния център, а също и
коктейл за специалистите.
Отбелязахме Международния ден на хората с увреждания с кампания за гражданите на
Банско под мотото „Хората са ценност! Увреждането не е бариера!” Отново
организирахме коледен базар в центъра на Банско и представихме продукти,
изработени ръчно от потребителите на социални услуги. Успешен бе базара за ръчно
изработени мартенички от потребителите на социалните услуги в Банско. Взехме
участие и на базара “Произведено в България”, на който предлагахме произведените
хартиени пликове от Социалното предприятие.

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

Страница 30

За първи път в Банско организирахме кампания по повод световния ден на социалния
работник, насочена към учениците в средните училища под мотото „Социален
работник за един ден!”. Идеята е да популяризираме социалната работа сред младите
хора и да ги мотивираме да доброволстват. Тази година отново ще проведем
кампанията, като се надяваме да е ежегодна и да стане все по популярна.
През 2018–та година Община Банско за първи път бе домакин на Националната среща
на експерти в социалните дейности и здравеопазването на общините. На нея
присъстваха над 100 души /заместник-кметове, отговарящи за хуманитарни дейности,
експерти, началник отдели и директор дирекции „Социални дейности“ и
„Здравеопазване“, председатели и членове на комисии в общинските съвети/ от всички
общини в България, гост беше и зам. министър Зорница Русинова. Срещата бе добра
възможност да „сверим часовниците”, да видим къде сме по стълбицата като доставчик
на социални услуги. Скромно можем да отбележим, че нивото ни като общини доставчици е в челната десетка.
Направихме всичко това благодарение на професионализма и отдадеността на хората,
работещи в служба „Заведения за социални услуги”, както и на разбирането и
подкрепата на общинското ръководство и общинските съветници.

ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО И МЛАДЕЖКАТА РЕАЛИЗАЦИЯ
Бяха реализирани редица дейности, свързани с подобряване качеството на
образованието. Бе приета двугодишна Общинска стратегия за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците, чиято основна цел е осигуряване на необходимите
ресурси за успешното прилагане на обща и допълнителна подкрепа за личностно
развитие, в съответствие с индивидуалните способности и потребности на децата и
учениците в образователните институции на територията на община Банско. В
изпълнение на Стратегията е разработен Годишен план за изпълнение на дейностите
за подкрепа за личностно развитие 2018г., съгласуван с РУО-Благоевград. Във връзка с
Плана във всички училища са създадени Екипи за подкрепа и се реализират дейностти
в подкрепа на личностното развитие на децата и учениците, съгласно Наредбата на
МОН за приобщаващото образование от 2017г. Това изисква включването на повече
педагогически специалисти в образователните институции – психолози, логопеди,
ресурсни учители, дефектолози, кинезитерапефти и т.н. Училищата с добри финансови
възможности като СУ „Неофит Рилски” и НУ „Паисий Хилендарски”, включиха в
щатния си педагогически персонал психолог и логопед, с което осигуриха обща и
допълнителна подкрепа на децата с езиково-говорни, поведенчески и психологически
проблеми. Това съществено улесни работата на училищата по превенция на вредните
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влияния на социалната среда, на зависимостите и криминалните прояви на малолетни и
непълнолетни.
Приет бе Годишен план за младежта на община Банско за 2018г., който цели:
Подобряване качеството на живот на младите хора от община Банско и на условията за
успех на всеки млад човек чрез устойчиви механизми за инвестиране в младежта като
значим социален капитал и за мобилизиране потенциала на младите хора в развитието
на България и Европейския съюз.
Приета е формула, по която се разпределят средствата от местна дейност за
общинските детски градини и млечната кухня, с която се постига справедливо и
целесъобразно финансиране на база брой деца и единен разходен стандарт за издръжка
на едно дете. ( ЕРС за дете от ДГ ”Здравец” и ДГ ”Мечо Пух” е 600лв.; за ДГ ”Слънце”
е 1000 лв., за Млечна кухня е 100лв.)
Постижение в сферата на образованието през изминалата година отчитаме запазването
на статута на СУ „Неофит Рилски” като средно училище. Благодарение на
управленските и личностни качества на директора и екипът му - училището за първи
път от много години насам реализира успешен прием в 8 клас и се формира паралелка
среден курс за учебната 2018/2019г. с 20 ученика.
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 общо 7, от които 3 за 2018/2019г.
ученици получиха стипендии по тази Наредба чрез съдействието на общината.
Общината, чрез Общински съвет през 2018г., е отпуснала спипендии за учебната
2018/2019г. на три учащи се в тежко материално и семейно състояние.
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. Не е извършена оптимизация на средните училища. Идеята за вливане на
ГТ ”Ал. Константинов” в ПЛТГ остана нереализирана, поради множество комплексни
причини.
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.
Общината успява да създаде добри условия за диалог, толерантност и партньорско
сътрудничество при решаване на образователни, социални и културни проблеми от
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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.
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. През изминалаат година това бе
осъществено с участието на МКБППМН към община Банско. Освен традиционните
школи по изкуствата- музика, рисуване и плувното лято, се проведоха още няколко
нови занимания- по кулинарно изкуство, туризъм, екскурзии, занимателни игри и др.
Общия брой на децата, включени в летните школи през 2019г., наброява около 500.
През 2018г. беше извършен текущ ремонт и подобряване на базата във всички детски
и учебни заведения ежегодно. В ОУ ”Св. Климент Охридски” се извърши ремонт на
отоплителната система. В ПГЕЕ се преустрои отоплителната система и бе сменен
доставчикът на топлинна енергия. В ДГ ”Мечо Пух”, гр. Добринище е подменена
изцяло училищната мебел в четвърта група. Осигурена е интерактивна дъска. В СУ
”Неофит Рилски” се извърши подмяна на учебна мебел, оборудване на компютърен
кабинет с интерактивна дъска, монтирана е система за видеонаблюдение. В ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий” – с. Места получи от МОН интерактивна дъска за подобряване
качеството на обучение. Пожароизвестителни системи са изградени в ДГ ”Здравец” и
СУ „Неофит Рилски”. Част от общинските училища (СУ, ОУ - Добринище, ОУ - Места)
се възползваха от Национална програма на МОН за доставка на ученически шкафчета и
оборудваха свои кабинети.
Направи се вътрешен ремонт на учебната сграда на ПЛТГ (коридори, класни стаи) и се
довърши основния ремонт на Общежитието към нея. Предстои подновяване на
учебната мебел.
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-МестаДобринище и Банско-Баня-Якоруда и обратно.
Общината продължава да поддържа една от най-ниските такси в детските заведения на
територията на областта./30 лв. ма месец/. В тях се отглеждат и обучават 556 деца /424
– ДГ ”Здравец”, 107 –ДГ „Мечо пух” Добринище и 25 в ДГ в с. Места/.
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По случай 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската
писменост, бяха отличени повече от петдесет ученика, постигнали призови места на
регионални, областни или национални конкурси, състезания и олимпиади в сферата на
науката и образованието. Девет учителя и културни дейци също получиха своето
признание за дейността си през годината.
С финансовата подкрепа на община Банско през 2018г. малките математици от гр.
Банско - Теодора Хаджирускова, Йордан Мицин и Вяра Донева участваха в
международното състезание „Математика без граници“, което се проведе в Несебър за
пета поредна година. Учениците завоюваха престижното трето място в отборното
състезание при четвъртокласниците. На финала в Несебър участваха над 2000
математици от над 15 държави.
Програма за заетост, по която общината кандидатства и беше одобрена, е “Нова
възможност за младежка заетост”. По тази програма бяха наети 2 момичета до 29
годишна възраст, които стартираха своето стажуване и обучение в община Банско.
През изминалата година в общината стартира процедура, съвместно с Агенцията по
заетостта ,,Старт в кариерата”, която 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.

ДУХ, КУЛТУРА, ТРАДИЦИИ И МОДЕРНОСТ
Изящни арт изделия бяха създадени по време на третия скулптурен симпозиум,
проведен под мотото „Поглед към небето”. Млади склуптори от Великотърновския
университет „Св. Св. Кирил и Методи” изваяха статуи от пирински мрамор и
демонстрираха майсторство в работата с твърдия материал.
В рамките на арт форума бе оформен и символът на футболен клуб ФК „Банско” –
козле. Както е добре известно на футболните фенове, местния отбор е наричан
„Козлите”, а новата статуя е разположена в цветния кът пред стадион „Св. Петър” в
планинския град.

В подкрепа и опазване на църковните храмове на общината през 2018г. продължава да
се изографисва северната стена на църквата „Света Троица” в гр. Банско. Изографисана
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беше и църквата „Успение на Пресвета Богородица” – гр. Добринище. Ландшафтно бе
оформен и параклс „Св .Св. Данян и Кузма” в гр. Добринище.
Община Банско сътвори уникален проект, с който едновременно с разнообразяване
престоя на туристите ще съхрани местните традиции, обичаи и фолклор. Четири
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 посетителския 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 - предене
и пресукване на вълна, плетене на шушони, бродиране на сувенирни топки, плетене на
кука игла, изработка на сувенири от тъкани, везане на гоблени, изработване на
бушлета, демонстрация на българска бродерия и дърворезба. 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 автентична фолклорна програма, с участието на фолклорни състави от
всички селища на община Банско, които същевременно демонстрират местното
музикално богатство изразено с автентични инструменти и традиционни бански песни
и културното наследство, изразено в автентични носии от региона. 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 античната 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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За 1 март община Банско бе обявявила конкурс за изработка на традиционни, уникални
и нестандартни мартенички под надслов „Нека заедно посрещнем Баба Марта” с цел
повишаване на интереса сред децата към българските традиции и обичаи, както и
приучаването им към работа в екип. Участваха групи от всички детски градини по
групи от всички училища в града. Мартеничките се оценяваха по категории: за найатрактивна, най-уникална, най-нестандартна, най-масова. Всички творби участваха в
изложба на открито под надслов „Да окичим пътеката на Баба Марта”.

През 2018г. в Добринище беше изпълнен за втора година ритуалът „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.

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;
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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 14 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.
През изминалата година треньорите в СК ”Банско” имаха за цел и задачи да
популяризират ски спорта в отделните направления – ски алпийски дисциплини,
биатлон и ски бягане, като изключително внимание беше отделено на подготвителните
групи, като през основните зимни месеци техния брой достигна над 100 деца.
В отборите на ски клуба се включват деца от 6 годишна възраст, като задачите на
треньорите са децата да развиват спортно състезателна и тренировъчна дейност, да се
осигурят равни възможности за спортна изява на всички състезатели на клуба, да се
способства за изграждането и насърчаването на младите състезатели трайна любов към
зимните спортове, да се възпитават състезателите на клубно спортсменство.
В сектор „Ски алпийски дисциплини” бяха картотекирани 58 деца, които взеха активно
участие във всички състезания от БФСки, където спечелиха призови места. В топ 10 се
класираха 47 състезатели. На Лятното Държавно Първенство – Лиляна Питова зае 2
място, Симона Цекова – 3 място, а Никола Георгиев – 7 място.
В направление „Ски бягане” бяха картотекирени 6 състезатели в следните възрастови
групи: юноши старша, юноши младша, девойки младша, момичета старша и младша
възраст. На Държавното първенство в Узана, отборът се представи отлично като Тодор
Малчов зае две първи места и едно второ място, а останалите се класираха в ТОП 10.
На втория кръг от Държавното първенство, което се проведе в Банско, Тодор Малчов
зае две първи, едно второ и едно четвърто място. През месец юни състезателят на СК
”Банско” - Тодор Малчов бе включен в Националния отбор по ски бягане.
Класиранията за годината са: пет 1-ви места, пет 2-ри, едно 4-то, три 5-ти, три 6-ти, две
7-ми, две 10-ти и едно 11-то място.
През 2018 г. биатлонистите от СК ”Банско” бяха разделени на три отбора, според
възрастовата група. Подготовката на мъже, жени и юноши се проведе основно на
Белмекен, Бъндеришка поляна, ролбана и Австрия. Всички професионални състезатели
участваха в Международния календар и в Световните, Европейски купи и първенства
IBU. Състезателите на СК ”Банско” в лицето на Даниела Кадева и Дафинка Коева са
най-добре представилите се състезатели на Европейска купа и Европейско първенство.
СК ”Банско” спази многогодишната традиция да има представители на Зимни
Олимпийски Игри – Даниела Кадева и Михаил Клечоров. Всички състезатели при
мъже, жени и юноши на СК „Банско” са включени в Националния отбор на България.
Даниела Кадева, Благой Тодев и Михаил Клечоров са републикански шампиони.
Дафинка Коева завоюва на Национално ниво един златен, два сребърни и един бронзов
медали. Останалата част от биатлонистите проведоха подготовката си в Банско.
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Подрастващите биатлонисти участваха във всички състезания от Спортния календар на
БФБиатлон – Летни и Зимни. Общо състезателите спечелиха - 13 златни, 3 сребърни, 2
бронзови медала. В ТОП 6 – състезателите на СК ”Банско” се класираха над 10 пъти.
В ски клуб „Добринище 2015” се подготвят 40 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 2017-2018 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 „Добринище 2015 ” е домакин на
”Купа Добринище”, състезание което е от календара на Българска федерация по ски.
През изминалата 2018г. двама състезатели от таекуондо клуб „Хоук-Банско” взеха
участие на Европейското първенство по таекуондо, което се проведе в гр. Талин,
Естония от 24 до 29 април. Това са младите атлети Катрин Гемкова и Даниел Валеюв,
които отново станаха част от националния отбор за 2018 г.,след като извоюваха златни
медали на държавния шампионат в своите категории. Банско вече с европейски
шампион по Таекуондо! Младата надежда на таекуондо клуб „Хоук-Банско” , Катрин
Гемкова завоюва златен медал на европейското първенство по таекуондо в гр. Талин,
Естония. Със съдействието на община Банско, активността на председателя на клуб
„Хоук-Банско” Николай Кехайов и на родителите, бяха осигурени необходимите
парични средства, както за участие на първенството, така и за подготовката на
състезателите, която започна в началото на април с лагер-сбор на националния отбор в
гр. Благоевград. Младите бойци взеха участие в международния турнир „Сърбия
Опън” 2018г. и спечелиха 6 медала за таекуондо клуб „Хоук-Банско”. На 3-4 март
2018г. в град Суботица, Сърбия бе проведен международен турнир по таекуондо за
купата на Сърбия, в който се включиха състезатели от Македония, Унгария, Украйна,
Румъния, Словения, България и др. България се представи със сборен отбор от всички
клубове от страната, като „Хоук-Банско” се включи отново с 5 от най-добрите си
състезатели, които спечелиха общо 6 медала. Общо девет медала спечелиха състезатели
на таекуондо клуб Хоук-Банско на отвореният турнир GRAND PRIX 2018 в гр. Зворник
Босна и Херцеговина, седем медала за Таекуондо клуб „Хоук-Банско” на „Румъния
Опън 2018”. На Световното първенство в Беларус през 2018г. взеха участие Катрин
Гемкова и Даниел Валеюв. Катрин победи състезателката от Гърция, но загуби от
представителката на Корея която стана и световна шампионка в тяхната категория.
Това бе първото международно участие на Катрин в нова възрастова група и в нова
категория. Даниел Валеюв спечели една среща срещу Казахстан, но загуби от Беларус и
от Чехия и така остана извън групата за медали. Това бе тяхното първото участие на
Световно първенство.
Клуб по шахмат – Добринище. За първи път тази година гр. Добринище се превърна в
шахматна дестинация. На турнира, който се проведе на 15.09.2018г., взеха участие
шахматисти от почти цяла югозападна България. За високото ниво на турнира
допринесе и участието на Венцислав Инкьов – международен съдия и шампион на
България, като главен съдия на турнира. За популяризирането на шахматната игра, за
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втора поредна година се проведе турнир за деца, в който участваха ученици от Разлог,
Гърмен, Огняново, Места и Добринище.
През изминалата година членовете на клуб Мото Дружина Банско /МДБ/ проведоха
редица активности с цел подобряване на трасетата за каране на мотори на разрешените
за това места 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 ендуродестинация и да привлекат много любители и професионалисти на ендурото да
прекарват свободното си време в Банско, практикувайки любимият си спорт. Найзначимото мероприятие от клубната дейност на „Мото Дружина Банско” беше
организирането и провеждането за трети път на състезание за ендуро-мотори в Банско.
Двудневното състезание 3 Mountains Hard Enduro Bansko 2018 беше част от държавния
календар по мотоциклетизъм и тази година привлече над 250 участници за третото си
поредно издание. Броят участници беше рекордно висок, като надхвърли дори
утвърдени в календара състезания. Очакванията на състезатели и публика бяха големи,
още повече след постигнатото през изминалите две години високо ниво и специалната
годишна награда на публиката, която МДБ получи от Националното сдружение по
ендуро- BG X-Enduro Championship, като признание за най-добре организиран кръг от
държавния календар за премиерното издание на състезанието. Тази година Клубът
отново дари част от приходите от състезанието 3 Mountains Hard Enduro Bansko 2018 за
благородна кауза - лечение на нуждаещо се дете от Банско (Мартин Даутев). 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 2018г. клубът отново получи приз за най-добре организирано мото-състезание от
ръководството на BG X Enduro шампионата.
Най-добрите класирания бяха постигнати на отборното състезание в Казанлък.
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 мероприятията
на клуба през 2018 г. взеха участие 106 деца и младежи. 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.
Бадминтон клуб „Банско” организира вътрешни състезания и турнири. През 2018 се
включи в програмата на ММС „ Децата и бадминтонът – 2018”.
Спортен клуб „Тенис Клуб Еделвайс“ организира тренировки за деца по тенис на корт,
през 2018г. Тренировките се провеждаха на площадката на ПЛТГ „Никола Вапцаров“
гр. Банско. В тренировките участие взеха 60 деца от гр. Банско. Подготовката на децата
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включваше тренировки за обща физическа подготовка, сила, издръжливост, гъвкавост,
ловкост, бързина, усвояване на техниката на различните видове удари. „Тенис Клуб
Еделвайс“ организира провеждането на летен лагер в Гърция от 24.07 до 31.07 с цел
подобряване на подготовката по тенис и среща със състезатели от други държави.
Проведе се обучение по тенис за младежи на възраст 15-29 години, през месеците юни,
юли, август и септември. Заниманията се провеждаха по предварително изготвен
график, обявен на фейсбук страницата на сдружението. В рамките на 4 месеца (всяка
група бе обучавана по 80 часа) младежите проведоха тренировъчни занимания.
Заниманията се водеха от специализирания екип по проекта. 72 младежи на възраст 1529 години взеха участие в организираните тренировки. След края на обученията по
тенис всички участници получиха и своите сертификати. Заниманията се проведоха на
общинските тенис кортове, предоставени безвъзмездно от община Банско и тенис корт
намиращ се на територията на Професионална лесотехническа гимназия „Никола
Вапцаров”. Обучението се проведе като част от проект „Обичам живота, живея
здравословно” по Направление 1, тема „Насърчаване на здравословен начин на живот“.
В Спортен клуб „Кик бокс – Банско” през 2018г. 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 технически 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. В София се проведе и
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.
Сдружение „Трейл Систем” организира следните събития през 2018 година:
Детско състезание по планинско колоездене - 02.06.2018
Pirin Skyrun 2018 - 30.06 - 01.07.2018
Road to Nowhere / Път за никъде 2018 - 28 - 29.07.2018
Ендуро Банско 2018 / планинско колоездене / - 25 - 26.08.2018
Изготвени и обновени бяха картите на велосипедните маршрути над гр. Банско.
Картата на официалните маршрути за планинско колоездене е факт благодарение на
дългогодишните усилия и работа, както и на партньорството на сдружението с НП
Пирин и община Банско. Изданието се разпространява безплатно, както и е достъпно
online. В тези активности се включиха около 10 - 15 доброволци.
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Спортен клуб „Моторел”- гр. Добринище през изминалата година участва в следните
мото състезания – Традиционен мотокрос с. Самуилово, Община Петрич, участие в
Ендуро – Самоков, мотокрос в гр. Гоце Делчев, Ендуро „Три планини” гр. Банско,
организиране на традиционен мотокрос – гр. Добринище на мотокрос писта
РУСКОВИЦА, в които взеха участие 50 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.
Една от основните цели на „Велоклуб – Добринище” е популяризиране на колоезденето
във всичките му форми и сред всички възрастови групи, като средство за здравословен
начин на живот в град Добринище. За 2018 година организира и проведе следните
мероприятия: традиционен велопоход „Добринище”
по случай откриване на
велосезона с 20 участници; традиционна обиколка на остров Тасос, Гърция с 22
участници; велорали „Добринище” с 24 участници; велорали „Шар планина”,
Македония с 4 участници; обиколка на Дойранското езеро, Македония с 4 участници;
организиране на забавни велозанимания и лекции за децата от гр. Добринище;
съвместен велопоход с ”Клуб на ветераните”, гр. Банско до гр. Неа Перамос, Гърция с
3-ма участници; участие във велопоход „Валандово”, Македония с 2 участници;
усъвършенстване на уменията в планинското колоездене с 17 участници; практически
занимания с „Деца на колела” по безопасно колоездене;
Спортен Клуб „Джангал – Банско” развива спорта тенис на маса. Спортният клуб
проведе изключително активна година за физическа подготовка, състезания и
популяризиране на спорта – тенис на маса. Обърнато е по-голямо внимание на децата
от 1-ви до 4-ти клас със специална програма. Проведени са състезания, в които се
включват много деца от гр. Банско и региона. Най-голямото и масово състезание бе
проведено по случай деня на детето, където участваха деца от гр. Банско, Добринище,
Разлог, Белица, Баня и Елешница, които наброяваха над 100 деца.
Спортен клуб „Джангал – Банско“ проведе благотворително състезание на
05.10.2018г. по случай празника на Банско. Събрани средства бяха дарени на дете в
нужда. Проведе се състезание за мъже непрофесионалисти на 02.06.2018г. на което се
явиха участници от целия регион като гр. Банско се класира на 1-во място, гр. Разлог на
2-ро място, а на 3-то място гр. Якоруда.
В Армспорт клуб „Банско” участват около 10 младежи и мъже в различни категории.
2018 година беше една успешна година за състезателите на АК „Банско”. Годината
започна с перфектна организация на Държавно Първенство по Канадска Борба за
юноши/девойки, мъже/жени и хора с увреждания. В състезанието взеха участие над 400
състезатели от цялата страна. Състезателите на клуба участваха активно в
тренировъчния процес. Завоювани бяха призови класирания от Европейско и Световно
първенство. През състезателния период има завоювани четири първи места, две втори,
едно трето, три четвърти и едно пето и две десети места.
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През 2018г. мъжкия отбор на ФК „Банско“ участва в първенството на Югозападна
Трета лига, както и в турнира за Аматьорската купа. Отборът е на 5-о място във
временното класиране, като записва 10 победи, 3 равни и 4 загуби, а за Аматьорската
купа стига до 3-ти кръг. ДЮШ към ФК „Банско” бележи исторически ръст по брой
деца, които искат да тренират и спортуват. През изминалата година са се записали 70
деца желаещи да тренират футбол. Така общата им бройка става над 150. Основното
стартиране на първенството започва през септември. Набор 2002/2003 участва в
областно
първенство
„Юноши-младша”.
Брой
мачове:
7
Отборът заема 4-то място във временното класиране с 2 победи, 2 равни и 3 загуби.
Набор 2004/2005/2006 участва в първенство „Деца”. Брой мачове: 12
Отборът заема 9-о място във временното класиране с 4 победи, 2 равни и 6 загуби.
Набор 2007 участва в първенство „Футбол 9” Брой мачове: 9. Отборът записа 4 победи
1 равен и 4 загуби. В това първенство няма точкуване и класиране.
Останалите отбори от набор 2008/2009/2010/2011/2012 продължаваха основно с
тренировки, контролни мачове и турнири.
В СК„ АлПиринСки” през 2018г. активно тренират 14 състезатели. Подготовката им
включва занимания в планината (бягане, колоездене и ски-алпинизъм), техническа и
тактическа подготовка, участие в ултра маратони, ледено катерене и планинско
колоездене, както и състезания в чужбина от календара на международната федерация
по ски-алпинизъм. Основната цел на подготовката бе съобразена и насочена към
състезанията по ски-алпинизъм, достигане на високо спортно майсторство и атлетизъм.
Гордост за града ни през изминалия сезон са Петя Тотева и Ники Калистрин с
участията си в международните състезания: Световно първенство по ски-алпинизъм –
Тамбре-Алпаго, Италия; Европейско първенство – Николози, Италия; Международно
състезание – Red Fox на Елбрус, Русия. През състезателния сезон 2017/18 г. клубът бе
много силно представен във всички стартове от вътрешния календар БФКА по ски–
алпинизъм, като за пореден път е републикански шампион. За популяризирането на
ски-алпинизма в гр. Банско клубът предвижда провеждане на местно състезание, както
и срещи и презентации пред подрастващата аудитория.
ФК ”Балкан” Добринище през 2018г. създава условия за развитие на футболния спорт
в град Добринище на клубно ниво. Обучава и увеличава броя на занимаващите се с
футбол деца и мъже. Извършва подготовка на футболни състезатели за участие в
регионални първенства и турнири. Организира спортни мероприятия. В тренировъчния
процес и в турнирите по футбол взеха участие 35 деца. Децата участваха в турнирите
„Пирин къп” - Сандански, „Банско къп”, благотворителен турнир „Виваком Банско”,
„Евима къп” - Добринище. Мъжете са 22-ма. Участват в областното първенство по
футбол „А” окръжна група Места – Запад. Мъжкия клуб изигра 10 футболни срещи
през есенния дял на първенството и записа 5 победи и 5 загуби. Във временното
класиране отборът се намира на 5-та позиция от 9 отбора.
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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.
На територията на гр. Банско работи цялостна система за видео-наблюдение, което
създава 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.
През март 2018г. бе направена актуализация на „Генералният план за движение на
МПС-та територията на гр. Банско” на база на който се контролира знаковото
стопанство и пътната маркировка. Постоянно се наблюдават улиците в „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.
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.
За нуждите на общината бяха закупени два броя високопроходими автомобила „Дачия
Дъстър”.
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 община Банско относно близо присъстващи и пашуващи животни с цел
да не бъдат създавани предпоставки за пътно-транспортни произшествия.
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Изготвен бе план за противодействие на тероризма на територията на община Банско,
включващ мерки за проиводействие и реакция при терористична заплаха. Създаден бе и
щаб за намаляване на риска от бедствия на територията на община Банско, който е
провел две редовни заседания. На първото бяха определени предстатители за участие в
Областния съвет за намаляване на риска от бедствия на област Благоевград, а на втория
е разгледан, обсъден и гласуван прокето-плана, който ще бъде в новия план при защита
от бедствия на територията на община Банско.

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 2018 година са
преминали обучения общо 57 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 беше приета
нова Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение. Нормативният акт
бе приет в изпълнение Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и на Правилника
за прилагането му с оглед създаването на ред и условия за стимулиране на частния
сектор, извършващ инвестиции на територията на общината.
Разработена и предстои да бъде приета е нова Наредба за реда и условията за
провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по придобиване, управление
и разпореждане със собствеността на община Банско в резултат на извършен преглед и
анализ на действащата наредба и установена необходимост от приемане на нова
Наредба за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на
сделки по придобиване, управление и разпореждане със собствеността на община
Банско (Наредбата). Обстоятелствата, които налагат приемането на предложения
проект на наредбата, са свързани с необходимостта от привеждане на разпоредбите на
наредбата в съответствие с разпоредбите на нормативен акт от по-висока степен, а
именно Закона за общинската собственост (ЗОС) и адаптиране на уредбата с
актуалните обществени потребности. Текстовете в настоящата наредба създават
трудност при тяхното прилагане. Не е уредена процедура за провеждане на публичен
търг или публично оповестен конкурс за имоти - общинска собственост, предоставени
за управление на училища, детски градини и обслужващи звена, на кметове на кметства
и кметски наместници. Също така липсва възможност за прекратяване на търговете и
конкурсите при възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на
търга или конкурса или неговото приключване
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Разработени бяха нови Правила по чл.24а ал.10 от Закона за автомобилните превози,
които предстои да бъдат приети на заседание на Общински съвет – Банско.
Действащите към момента правила не дават обективна и точна регламентация относно
начина за разпределяне на броя на таксиметровите автомобили между превозвачите
извършващи таксиметров превоз на територията на Община Банско. С приемането на
новите Правила се предвижда въвеждането на принципа на състезателното начало,
което ще доведе до възможността за по-голямо участие на таксиметрови превозвачи,
желаещи да извършват таксиметров превоз на територията на община Банско.
Предлаганите нови правила въвеждат по-голяма обективност в преценката относно
издаваните разрешения за извършване на таксиметров превоз, с което се цели защита
на обществения интерес. С въвеждането на принципа на състезателното начало се
създава възможността за оценка на по-голям брой таксиметрови автомобили, като от
всички заявители бъдат избрани тези, получили най-голям брой точки след прилагане
на методиката, залегнала в правилата. По този начин ще се подобри качеството на
услугата – таксиметров превоз, което още веднъж е в защита на обществения интерес.
Актуализирани са общо седем Наредби:
 Наредба №1 – Добавени са текстове, касаещи контрола върху шума в
урбанизираните територии в община Банско. Инициативата е породена от
обществената необходимост за упражняване на контрол в случаи на нарушения
на обществения ред в урбанизирани територии, както и задълженията на кмета
съгласно Закона за защита от шума в околната среда;
 Наредба за преместваемите обекти и другите елементи от градското обзавеждане
с оглед ограничаване на площите за разполагане на преместваеми обекти и
стимулиране на застрояването на терените с масивни сгради. Това бе извършено
с оглед опазване на естетичния облик на града и ограничаване присъствието на
неугледни временни постройки в курорта;
 Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците в
съответствие с нови обществени нужди и повишаване на контрола върху
опазване на чистотата в градските зони;
 Наредбите за управление правата на собственост на общината в търговски
дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в
граждaнски дружества и в сдружения с нестопaнска цел;
 Наредбата за почасово платено паркиране на МПС на територията на гр. Банско
27.02.2018 г.;
 Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги и права;
 Наредбата за местните данъци и такси.
Непрекъснато се поддържа актуалността на вътрешните инструкции, процедури и
правила за нуждите на администрацията.
През изминалата година се взе решение за разширяване на партньорството чрез
побратимяване с две общини – Нюлюфер, Турция и Кранска гора, Словения.
Основанието, поради което решихме именно Община Нюлюфер, Бурса, за град, с който
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Банско да се побратими, е наличието на голяма българска диаспора на нейна територия.
Българските преселници в този турски район имат сантимент към своята родина, те
предпочитат Банско за своята ваканция, имат желание да инвестират и да задълбочават
отношенията си с нас. По отношение на Кранска гора в Словения - идентичността на
нашите две общини като популярни зимни дестинации е безспорна. Имаме сходства
също в географско отношение, брой на населението и много други.
Дейността на отдел „Приходи” е насочена от една страна към постоянно повишаване на
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. В частта
Административно обслужване на данъкоплатци.
А. Обработени декларации по ЗМДТ- 5132 бр., от които:
1. Декларации по чл. 14 от ЗМДТ- 1840 бр.
2. Декларации по чл. 54 от ЗМДТ-1284 бр.
3. Декларации за туристически данък - 470 бр.
4. Патентни декларации -183 бр.
5. Декларации за определяне на ТБО според количеството - 527 бр.
6. Декларации за освобождаване на част от усугите за ТБО - 814 бр.
7. Декларации за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници - 5 бр.
8. Декларации за облагане с данък върху наследствата – 4 бр.
9. Декларации по чл. 117 от ЗМДТ за облагане с такса притежание на куче – 5 бр.
Б. Извършени административни услуги - 3159 бр., както следва:
1. Удостоверения за данъчни оценки - 2775 бр.
2. Удостоверения за декларирани данни – 49 бр.
3. Удостоверения за наличие или липса на задължения – 161 бр.
4.Удосоверения за платен данък върху превозните средства – 111 бр.
5. Други – 63 бр.
В. Административно-наказателни мерки:
1. Фишове на физически лица – 205 бр.
2. Наказателни постановления на юридически лица -16 бр.
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За поредна година бяха предприети мерки за намаляване размера на просрочените
задължения на физически и юридически лица, чрез изпращане на съобщения,
уведомления за доброволно изпълнение, издаване на актове за установяване на
задължения по декларация. Продължават действията по предаване на изискуемите
задължения за принудително събиране от частни съдебни изпълнители и публични
изпълнители.
Съставени са актове за установяване на задължения по декларация – 1356 бр.
Брой актове

Сума

Платено

Физически лица
970
584 990
Юридически лица
386
1 588 167
Издадени уведомления за доброволно плащане – 187 бр.

53 286
397 322

Броя на предадените преписки за принудително изпълнение са 1032 бр.
За периода 01.01.2018 г.- 31.12.2018 г. са събрани следните суми по видове местни
данъци и такси:
Вид

Сума в лева

Данък върху недвижимите имоти

3 310 593

Данък МПС

557 467

Туристически данък

883 633

Патентен данък

36 128

Данък таксиметров превоз на пътници

15 000

Данък при придобиване на имущества по дарение и по
възмезден начин

1 956 670

Такса битови отпадъци

2 508 418
Общо: 9 267 909

По инициативата на Европейската комисия на община Банско бе предоставен ваучер на
стойност 15 000 евро за финансиране изграждането на достъп до безжичен интернет на
гражданите и посетителите на обществени места като паркове, градинки, обществени
сгради, библиотеки, здравни центрове и прочие - WiFi4EU. За период от три години ЕК
ще финансира предоставяния безжичен интернет, а след това – за още три години се
ангажираме да обезпечим обществената свързаност.
Продължаваме да поддържаме имиджа си в сферата на електронните услуги. Ние сме
общината с най-много електронни административни услуги в България – над 80 броя.
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Всяка година интересът към електронните услуги, предлагани от община Банско,
нараства. Ние предлагаме широка гама на електронни административни услуги,
предлагаме гъвкаво решение при заявяване – с или без електронен подпис, предлагаме
различни канали за получаване на административната услуга - по пощата, на Вашата
електронна поща подписана от нас с електронен подпис, на място в общината и чрез
лицензиран куриер, Предлагаме различни възможности за заплащане на електронната
услуга: по банков път, с банкова карта чрез Виртуален пос терминал, чрез Easypay или
чрез E-pay, спестявате време за заявяване на услугата в общината и не на последно
място получавате възможност да заявявате електронни услуги 24 часа в денонощието, 7
дни в седмицата.
Община Банско внедри и Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/ на
документи. С премахването на изискването за представяне на някои официални
удостоверителни документи на хартиен носител се очаква към системата за е-Връчване
да се присъединят администрации, частни съдебни изпълнители, нотариуси, физически
и юридически лица, които нямат системи за електронен обмен на документи. По този
начин се предоставя технологична възможност за взаимодействие на гражданите, на
бизнеса и на административните органи по електронен път, както и за заявяване и
доставка на електронни административни услуги и изпращане и получаване на
електронни документи към и от администрациите. Системата може да замества
електронната поща, сигурна е и в нея се документира кога писмото е изпратено и кога е
получено. Чрез нея ще можете да изпращате, както към общинската администрация
Банско, така и до кметствата писма. Системата за сигурно електронно връчване е още
един канал за комуникация и още един начин за намаляване на хартията и въвеждане на
електронното управление.
Община Банско поддържа 28 регистъра в отворен формат Open data, които се
актуализират спрямо нужната честота, така че информацията в тях да е точна и
коректна.
Беше извършен реинженеринг на всички административни и технически услуги,
предлагани от общинска администрация Банско, като бяха: приведени в съответствие
на услугите, предоставяни от общината с тези, изброени в Регистъра на услугите в
Интегрираната информационна система на държавната администрация. По този начин
постигнахме изпълнение на изискванията, предвидени в Наредбата за
Административния регистър и хармонизиране с наименованията и съдържанието на
услугите, предоставяни от всички общински администрации в страната, което пък е
предпоставка за въвеждане на електронното управление. След извършен анализ
административните услуги, обявени от община Банско, са приведени в съответствие с
Регистъра на услугите, чрез уеднаквяване на наименованията и съдържанието и
добавяне, съответно премахване на услуги, съобразно дейностите, извършвани от
отделите и приведени съгласно Решение №704 от 5 октомври 2018 г. на Министерски
съвет за приемане мерки за трансформация на модела на административно обслужване
в България съгласно Приложенията му както следва: Приложение №1 – Мерки за
опростяване и привеждане на услугите за бизнеса в съответствие със Закона за
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ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху
стопанската дейност; Приложение №2 – Мерки за привеждане на административните
услуги в съответствие с Административнопроцесуалния кодекс, Закона за
администрацията и Закона за електронното управление; Приложение №3 – Мерки за
заличаване на административни услуги от Административния регистър; Приложение
№4 – Мерки за вписване на невписани услуги в Административния регистър;
Приложение №5 – Мерки за предоставяне на административни услуги като вътрешни
административни услуги.
В сферата на Комплексното административно обслужване (КАО) през 2018 г. бе
внедрен RegiX-система за междурегистров обмен, чрез която да се извличат данни от
над 30 регистъра на централната администрация като: Агенция по вписванията; НАП;
МВР; МОН; Министерство на земеделието и храните; Българска агенция по
безопасност на храните; ИА „Автомобилна администрация“; Министерство на
регионалното развитие и благоустройството;Министерство на туризма и др.
Чрез достъпа общината стартира предлагането на КАО за по-голямата част от
административните и техническите услуги, като от гражданите няма да бъде изисквана
информация, която е налична в регистрите. За целта е извършен отново анализ и
реинженеринг на услугите.
През изминалата година общината успешно внедри CAF /Common assessment
framework/ това e обща размка за самооценка за работата на администрацията отвътре.
Моделът CAF бе за нас естествено продължение на процесите по
самоусъвършенстване, който надгражда и обвързва всичко изброено по-горе.
За да постигнем максимална обективност, да оценим мотивираността на служителите
изготвихме анкета за удовлетвореността и мотивацията на служителите, както и
мотивационен профил на служителите в Общинска администрация – Банско.
Мотивирането на служителите е целенасочен процес на осигуряване на хармония
между целите на организацията и целите на отделните членове на персонала.
Мотивирането на служителите означава предоставяне от управляващите на шансове и
възможности на всеки отделен член да изяви в максимална степен способностите си в
труда, да разшири и обогати способностите си, да удовлетвори чрез постиженията и
резултатите от труда своите разностранни потребности.
На основата на информацията, съдържаща се в обобщената форма, се построява и
самият мотивационен профил, чийто визуален модел представлява фигурата по-долу.
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В така представяниямотивационен профил ясно се очертават три зони.
Първата зона /в жълт цвят/ е зоната на удовлетворените потребности. Тя характеризира
процентния дял на удовлетворените служители по всеки един от мотивацонните
фактори. Това е зоната на оползотворения мотивационен потенциал – зоната на
фактическата удовлетвореност на служителите.
Втората зона е зоната на неустановената удовлетвореност (неустановените потребности)
/в зелен цвят/ т.е. на безразличието или неяснота и неразбиране на служителите към
съответния мотивационен фактор. Тази индиферентност в случая е предизвикана поскоро отлипса на ясна представа у служителите как въздейства конкретния
мотивационен фактор, без той да е показател за невъзможност чрез него да се мотивират
служителите. Това само по себе си е признак, че нещо не е наред в обсега на този
мотивационен фактор и тук се крие потенциал, който би могло да се използва вбъдеще.
Третата зона е свързана с незадоволените потребности /в розов цвят/. Това е зоната в
която обикновено ръководството на организацията насочва фокуса на усилията си.
Това изследване ще бъде провеждано ежегодно и на база на него ще въвеждаме мерки,
които да повишават мотивираността на служителите, защото мотивираността на
служителите в администрацията е ключът към добре работеща администрация.
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 2018г. в областта на обмен на добри практики в месното самоуправление бях на
двудневно работно посещение в Европейския парламент и Европейската комисия в
Брюксел, по покана на евродепутата Андрей Новаков. Обсъждани бяха теми, свързани
с кохезионната политика за следващия програмен период, както и варианти за
противодействие на настъплението на крайните националистически партии в Европа. В
рамките на работната програма се срещнахме с евродепутатите от комисията по
регионално развитие Марлен Симеон и Ламбърт Ван Нистелрой, с които обсъждахме
бъдещата кохезионна политика, или казано по-просто – финансовото измерение на
политиката на сближаване на регионите за следващия програмен период. В разговор с
тях изтъкнах важността за скоростно изграждане на транспортните коридори на
територията на Западните Балкани, които да засилят свързаността на региона с Европа.
Срещнахме се също с българския еврокомисар по цифрова икономика и общество,
Мария Габриел.
През юни 2018г. посрещнах представителите на Общински съвет Троян, водени от
кмета Донка Михайлова и председателят на Общинския съвет – Петко Пенков. По
време на срещата запознах своите гости с добрите практики в работата на
Годишен отчет за изпълнение на управленска програма на кмета на Община Банско

Страница 50

администрацията, както и с реализираните големи инфраструктурни проекти. Дадохме
информация за икономическия профил на общината с предимно туристическа
насоченост, както и малък дял на дърводобивната и дървообработвателна
промишленост. Обсъдени бяха общите предизвикателства, които стоят пред
общинските власти като необходимостта от промени при формиране на такса смет,
бързо запълващите се регионални депа за битови отпадъци, както и необходимостта от
изграждане на междуобщински сепариращи инсталации за отпадъци.
Август месец посрещнах ротарианци от САЩ и Унгария, съвместно със своите
партньори от Ротари клуб Банско – Разлог. Двата чуждестранни клуба имат два
дарителски проекта, реализирани на местна територия, с които МБАЛ – Разлог се сдоби
със съвременно оборудване за своето АГ отделение и отделението по вътрешни
болести. С тях обсъждахме възможностите за подкрепа на социалните институции на
територията на община Банско и оборудването им с приспособления за бита и
ежедневието на хората с увреждания.
През изминалата година заедно със съветника към министерството на туризма – Малин
Бистрин, бях на работно посещение в една от най-малките и най-високо разположени
държави в Европа – Андора. В рамките на работната програма се срещнахме с
министъра на туризма на красивата миниатюрна държава, г-н Франческ Камп, както и с
генералния мениджър на втория по големина спа и конгресен център на Стария
континент – Мигел Педрегал. Андора, въпреки малките си размери е държава,
регистрираща всяка година близо 9 милиона туристически посещения.
През изминала година посетих македонската община Берово, по покана на
новоизбрания кмет Звонко Пекевски, избран на местните избори в югозападната ни
съседка през миналата година. Дискутирани бяха възможностите за задълбочаване на
отношенията между двете побратимени общини. С Берово сме побратимени градове от
2007 година. Разговаряхме за сферите, в които можем да продължим сътрудничеството
си – културния обмен, партньорство в сферата на изпълнението на европейски
програми и проекти, обмяна на добри практики в административното управление.
През ноември взех участие във втория Международен конгрес на световните
цивилизации и историческите маршрути, който се провежда в София. Организатор на
форума е Световната организация по туризъм към ООН, а домакин е Министерството
на туризма. Участниците и гостите бяха над 500, сред които водещи фигури в сферата
на туризма, министри и представители на свързаните с туризма индустрии. Гостите на
конгреса, водени от ресорния министър Николина Ангелкова, присъстваха на
откриването на туристическото изложение в Античен културно-комуникативен
комплекс „Сердика“ в зона Ларгото, където Банско взе участие с атрактивен щанд,
фолклорни изпълнения и дегустация на напитки и месни продукти.
По повод честването на 10 годишния юбилей от побратимяването на двата града Банско
и Петрошани, Румъния, заедно с председателя на Общинския съвет Петър Баряков,
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секретаря на общината Иван Кадев и проф. д-р Румен Пандев, се срещнахме с кмета на
румънския град Тибериу Якоб – Ридзи.

НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ
Община Банско бе отличена за трета поредна година за най-добрата община за
планински туризъм в България. Това се случи на официална церемония на Годишните
награди на Министерството на туризма само преди броени дни.

Най-голямата туристическа организация в България – БХРА, определи Банско за „Найдобрата целогодишна дестинация” на 2018 г.

Също така Банско бе отличено в годишните награди „Кмет на годината 2018”. Там
курортът получи престижния приз в категорията „Туризъм, култура, фестивали и
традиции”.

През годините водещият ни курорт се утвърди като №1 в източна Европа. Банско
организира по перфектен начин поредица от стартове за Световната купа по ски и
сноуборд, а през 2019 година чества 10 годишен юбилей от организирането на първата
Световна купа. Нещо повече – три поредни сезона Банско ще домакинства кръгове от
най-елитните състезания от Белия керван.
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За шести пореден път Банско бе обявен за най-добър ски курорт на България от
Академията на Световните ски награди World Ski Awards. Официалното награждаване
се проведе в австрийския курорт Кицбюел и събра над 200 пазарни лидери и водещи
експерти в ски туризма.
Община Банско бе класирана на първо място по прозрачност сред българските
институции от Програма достъп до информация. Това стана ясно по време на
годишната пресконференция на неправителствената организация, където бяха
представени резултатите от годишния одит на интернет страниците на българските
институции, Рейтингите на активната прозрачност за 2018 и Картата на финансовата,
бюджетна
прозрачност
и
интегритет
на
общините
за
2018.
Планинската община оглавява рейтинга, направен след прегледа на интернет
страниците на всички 567 административни структури на изпълнителната власт на
централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи
на власт, извършен в периода февруари – март 2018 г. Сравнителният рейтинг за
прозрачност на публичните власти за последните три години отново посочва община
Банско на лидерското място.
Банско бе отличена в Годишните награди на българската ВЕИ лига. Изградената
топлоцентрала на биомаса в града получи първо място за своите 10 години
централизирано отопление на биомаса. Съоръжението е едно от малкото
природосъобразни централи в България и е един от открояващите се примери в нашата
страна за работеща екологична топлинна централа.
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