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I.

ВЪВЕДЕНИЕ
 Програмата за управление на община Банско обхваща мандат

2019-2023 г. Изготвена е в съответствие с чл.44, ал.5 от Закона за
местно самоуправление и местната администрация.
 Подготовката
стратегически

цели

на
и

тази

Програма

приоритети,

е

заложени

съобразена
в

със

европейски,

национални и регионални стратегии за местно самоуправление и
развитие.
 Взети са предвид статистическите данни и тенденции, които
очертават основни проблеми и посоките за развитие на община
Банско.

II.

ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ
 ЗАКОНЪТ НАД ВСИЧКО: върховенство на закона и

възпитаване на тази максима у гражданите на общината, особено у
подрастващото поколение;
 ОБЕКТИВНА

ПРИЕМСТВЕНОСТ:

разграничаване

от

порочните практики и продължаване и надграждане на утвърдените
добри практики в община Банско;
 ВЛАСТТА ДАВА РЕЗУЛТАТИ: ефективно и резултатно
управление, видно за гражданите, полезно за бизнеса, перспективно
за младите;
 ПРАГМАТИЧНОСТ И КОНТРОЛ: налагане на финансова
дисциплина за постигане на стабилност; ефективни инвестиции за
поетапно

и

сигурно

увеличение

на

благосъстоянието

на

населението;
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 УПРАВЛЕНИЕ С ХОРАТА: демократичност в процеса на
вземане

на

решения;

честност

и

отговорност

към

нашите

съграждани;
 СИГУРНОСТ И БЛАГОПОЛУЧИЕ: гарантиране на правата,
сигурността и благосъстоянието на населението чрез адекватна
политика, съобразена с нуждите му;
 ОБЩИНА БАНСКО – НАШ РОДЕН ДОМ: съхраняване и
развитие на регионалната и национална идентичност, специфични
обичаи, фолклор, културно наследство;
 ПРОЗРАЧНОСТ, ДЕМОКРАТИЧНА ВЛАСТ, СПОДЕЛЕНА
ОТГОВОРНОСТ: пряк контрол на гражданите в дейността на
общинската администрация; реална оценка на приноса на всеки
гражданин в управлението и развитието на общината;
 ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ: политика на толерантност,
недопускане

на

дискриминация,

пресичане

на

опити

за

дезинтеграция.

III.

ЦЕЛИ

НА

УПРАВЛЕНИЕТО

И

ОЧАКВАНИ

РЕЗУЛТАТИ
 Преодоляване на наследената финансовата стагнация при
гарантиране на приоритетите в областта на социалната политика,
спорта, здравеопазването, образованието;
 Възстановяване на икономическата активност на общината и
региона, забавена от липсата на развитие на ски зоната с център град
Банско и ски зоната над гр.Добринище. Постигане на икономически
стабилитет като предпоставка за просперитет на населението;
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 Активно

стимулиране

на

инвестиционни

процеси

на

територията на общината;
 Формиране на благоприятна среда за живот, образование и
развитие на гражданите и техните семейства;
 Постепенно възвръщане на значението на община Банско като
средище за професионалното обучение, особено по отношение на
хотелиерството и ресторантьорството;
 Запазване и развитие на Банско като национален и регионален
лидер в зимния туризъм и ски спорт;
 Утвърждаване на името на Банско като топ дестинация за
провеждане на състезания от световната купа по ски и сноуборд;
 Осигуряване на качествени и достъпни публични услуги, вкл.
постепенно въвеждане на електронно управление;
 Опазване на културно-историческото наследство и традиции,
развитие на туристическите услуги по отношение на богатото
културно наследство и на фестивалния, поклоннически и културен
туризъм;
 Недопускане на демографска заплаха и запазване на община
Банско като предпочитано място за живеене и отглеждане на деца от
страна на населението;
 Създаване и участие в регионални сдружения.

IV.

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ И МЕРКИ/ ДЕЙНОСТИ ЗА
ПОСТИГАНЕТО ИМ

1. Постоянна грижа за зелени, чисти и красиви селища в
общината със семпла и функционална инфраструктура
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 Създаване и поетапно изпълнение на план за саниране на
всички квартали на Банско, Добринище и селата от общината;
 Рехабилитация на съществуващите и изграждане на нови
детски и спортни площадки и зони за отдих;
 Въвеждане на територията на цялата община на принципа „Ти
решаваш“: процент от инвестиционната програма за годината да се
заделя за съоръжения и облагородяване (градинки, площадки,
осветление…) след допитване до живущите по места и съобразяване
с техните приоритети;
 Приключване на процедурата за приемане на разработения
Подробен устройствен план за “Нови селищни образувания” в град
Банско;
 Довършване реконструкцията на улица “Пирин”;
 Изграждане на улица “Найден Геров”;
 Изграждане на тротоари и улично осветление на ул. “Явор”;
 Изграждане на ново парково пространство по протежението
на улица “Иконом Чучулайн” и бреговете на река Глазне;
 Пускане в експлоатация на нова детска градина;
 Осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания;
 Увеличаване на зелените площи в Община Банско;
 Обновяване на уличното осветление в Община Банско;
 Продължаване изграждането на подземна канална мрежа с цел
премахване на въздушните кабели;
 Проектиране и изграждане Обреден дом в Гробищния парк на
град Банско;
 Благоустрояване на гробищните паркове на селищата в
общината;
 Изграждане на нова мултифункционална зала в град Банско;
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 Изграждане на нови подпорни стени и прагове на р. Глазне,
река Десилица в Добринище и реките в останалите селища от
общината;
 Създаване на концепция за оползотворяване на района на
Бившата казарма;
 Доизграждане на водохващането от местността Караманица;
 Рехабилитация на довеждащ водопровод в град Добринище;
 Реконструкция на вътрешната ВиК мрежа в град Добринище;
 Рехабилитация на довеждащите и вътрешни водопроводни
мрежи в селата от Община Банско;
 Създаване на концепция за по – пълно и ефикасно използване
на минералните находища на територията на град Добринище;
 Прединвестиционно проучване и проектиране на нови язовири
и водохващания.
2. ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС.
ИНВЕСТИЦИИ И ПАЗАРИ
 Облагородяване на обособените промишлени зони в град
Банско;
 Обсъждане на облекчен режим за привличане на инвеститори
в общината. Създаване на условия за развитие на иновативни форми
на бизнес;
 По-нататъшно

утвърждаване

на

община

Банско

като

целогодишна туристическа дестинация;
 Подпомагане на дейностите за изграждане на втори кабинкoв
лифт и разширяване на ски зоната в Банско;
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 Пристъпване към процедура за разширяване на ски зона
Добринище и осигуряване на условия в експлоатацията и да участва
местния туристически бранш и общината;
 Въвеждане на дигитални приложения с цел улесняване
участието на гражданите в контрола и управлението;
 Създаване на концепция за единен и екологичен градски
транспорт, вкл. възможности за изграждане на нови паркинги;
 Оптимизиране Стратегията за развитие на туризма на Община
Банско;
 Поддържане на горските и полските пътища и полските
канали;
 Проектиране

и

изграждане

на

цялостна

мрежа

от

хидромелиоративни съоръжения;
 Административна помощ на земеделските производители при
изграждане на животновъдни ферми;
 Подпомагане на земеделските производители при проблеми с
Европейското финансиране в земеделието;
 Осигуряване на място на местния пазар на местните
производители на животинска и растителна продукция;
 Създаване на програма за ново залесяване на територията на
Община Банско.
3.

МОДЕРНО

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

И

СЪВРЕМЕНИИ

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
 Съдействие за създаване на модерен общински здравен пункт,
предлагащ адекватни и съвременни грижи за населението;
 Подкрепа за наемане и функциониране на медицинските
практики в селата;
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 Осигуряване на системни безплатни профилактични прегледи
за гражданите на Община Банско с грижа и отговорност за
общественото здраве;
 Създаване на социални работилници за хора в неравностойно
положение, при ползване на западноевропейски пример и включване
на хора с увреждания и в неравностойно положение с ментори;
 Подкрепящи групи за взаимопомощ на родители на деца с
увреждания;
 Разкриване на нови форми на социални услуги;
 Подкрепа за професионално развитие и квалификация на
персонала на социалните услуги в общината;
 Развиване на приемната грижа, подкрепа на осиновители;
 Осигуряване на достъпна инфраструктура за хората в
неравностойно положение.
4. СЪВРЕМЕННО ОБРАЗОВАНИЕ И БОГАТА ДУХОВНА
СФЕРА
 Всекидневни грижи за подрастващите и подпомагане на
училищата при развитието на съвременно и модерно образование;
 Полагане

усилия

за

обвързване

на

обучението

в

професионалните гимназии с нуждите на бизнеса в община Банско;
 Анализ и оценка на възможностите за възстановяване на
паралелка

за

подготовка

на

кадри

за

хотелиерския

и

ресторантьорския бранш;
 Възобновяване

работата

на

Консултативен

съвет

по

образованието;
 Стимулиране на съвместни прояви на училищата в общината;
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 Разработване на целогодишна програма за извънкласни
занимания на децата по различни видове интереси;
 Подкрепа на иновативни решения в сферата на образованието;
 Продължаване

развитието

на

Банско

като

фестивална

дестинация след цялостно преосмисляне на културната програма на
общината;
 Изработка на цялостна концепция за поддържане, развитие,
рекламиране и социализиране на културно – историческото
наследство на община Банско;
 Особен акцент за развитие на културно – историческото
наследство в селата на Община Банско;
 Специална политика по отношение на Старинния квартал;
 Реконструиране Дома на изкуствата в ново концептуално
пространство;
 Подкрепа за опазване и реставрация на църковните храмове в
Община Банско;
 Подкрепа на местните самодейни колективи и инициативи на
читалищата в общината.
5. ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕН РЕД, ПРАВА И СИГУРНОСТ
 Непрекъснато ефективно съдействие с органите на РУ
“Полиция” и РСПБЗН;
 Преразглеждане на генералния план за движение в гр.Банско;
 Оптимизиране броя на пътните знаци и табели;
 Преосмисляне концепцията за “Синя зона”;
 Създаване на нови паркинги и възможности за алтернативно
паркиране в гр.Банско и гр.Добринище;
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 Предприемане на реални стъпки за по – добро опазване на
полските имоти;
 Непрекъснати мерки за поддържане и укрепване на коритата
на реките в Община Банско.
6. С ГРИЖА ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
 Създаване на условия за практикуване на различни видове
спорт от децата и младежите на Община Банско;
 Приоритет за масовия спорт на нашите деца и младежи;
 Изграждане на нови спортни площадки;
 Възраждане на градските междуучилищни първенства;
 Привличане на младежта за участие

в управлението на

общината чрез създаване на „Младежки общински борд“;
 Разглеждане и реализиране на иновативните идеи на младите
хора от Община Банско;
 Подкрепа за спортните паралелки в училищата;
 Организиране на ежегоден конкурс “Най – добър спортист на
Община Банско”.
7.

РАЗВИТИЕ

ГАРАНЦИЯ

ЗА

НА

ЕКОЛОГИЧНО

СЪХРАНЕНИЕТО

НА

БАНСКО

КАТО

ПРИРОДАТА

И

ЗДРАВЕТО НА БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ
 Оптимизиране работата на Топлоцентралата в град Банско;
 Подкрепа за разширяване на газопреносната мрежа в град
Банско;
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 Въвеждане на стимули за използване на пречиствателни
съоръжения за минимизиране на вредните емисии от твърдо гориво
и използването на нискоемисионни енергийни източници;
 Въвеждане на електронни системи за замерване качествата на
въздуха и водата на територията на общината;
 Създаване на нова концепция за Управление на отпадъците в
Община Банско;
 Разумно използване и опазване на водните ресурси;
 Проучване на необходимостта и възможностите за изграждане
на пречиствателни съоръжения в селищата от Община Банско.
8.

ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО И ЕФЕКТИВНОСТТА

НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
 Премахване на административното боксуване и изкуствено
задържане на преписки и документи на работодатели и инвеститори;
 Стриктно спазване на сроковете за разглеждане и отговор на
преписка с гражданите;
 Ефективни стъпки за въвеждане на електронно управление;
 Съобразяване на процедурите за строителство и ремонт с
климатичните и сезонни дадености (процедури през зимата и
възлагане през пролетта);
 Продължаване на действията за изваждане „на светло“ на
имотите „апарт хаус“ и ефективно облагане;
 Непрекъснати усилия за качествено израстване на общинската
администрация;
 Любезното обслужванена клиентите – закон при работата на
общинската администрация;
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 Оптимизация на административната тежест за бизнеса и
гражданите;
 Периодично актуализиране на местната нормативна уредба,
съобразно промените в законодателството и в съответствие с
необходимостта;
 Непрекъснати усилия за повишаване контрола при събирането
на местните данъци и такси;
 Усъвършенстване на системата за финансово управление и
контрол в общината и второстепенните разпоредители с бюджетни
средства;
 Публично планиране, разходване и отчитане на средствата от
бюджета;
 Разширяване

на

националното

и

транснационалното

сътрудничества и изграждане на трайни партньорства.

Изпълнението на планираните дейности е постижимо чрез:
 Ефективно управление на финансовите и материални ресурси;
 Разширяване на капацитета за проектно финансиране на
общински дейности и ефективно усвояване на достъпните фондове;
 Ефективно

използване

на

съвременните

финансови

инструменти за реализиране на перспективни инвестиционни
дейности;
 Въвеждане на успешни практики за реализиране на ефективни
и прозрачни форми на публично - частно партньорство;
 Активно партньорство с институциите на регионално и
национално ниво.

[12]

Програма за управление на Община Банско 2019-2023 г.

Програмата за управление на Община Банско за периода 2019 – 2023
г. е динамичен документ, чието реализиране, в съответствие на
Закона за местното самоуправление и местната администрация, ще
бъде отчитано на годишна база. Ще бъдат поставени конкретни
срокове за реализиране на всяка дейност и контролирано нейното
изпълнение. Програмата е и отворен документ, защото може да бъде
анализирана и допълвана с предложения на всеки гражданин на
Община Банско. Поетапно ще бъде извършван сериозен анализ на
постиженията, проблемите и трудностите пред изпълнението на
конкретните дейности и ще бъдат предлагани релевантни мерки за
актуализиране.

Иван Кадев
Кмет на Община Банско
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