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ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА

ОБЩИНА БАНСКО (ПИРО) 2021-2027

ЗОНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПОДХОД

СПЕЦИФИЧНИ ГРАДСКИ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ (СЗВ)

2km1.5km0 500m 1km

СЗВ 3. ЗОНА ЗА УСТОЙЧИВА И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА

Вид: Зона за въздействие със специфични характеристики и потенциал за развитие по

секторно направление: икономическо развитие, с акцент върху осъществяването на преход

към устойчива и зелена местна икономика, базирана на екологично чисти производства,

биоземеделие, скъсяване веригите на доставки, екологичен и селски туризъм и зелени

инициативи, и релевантните, свързани с тях икономически отрасли и дейности от

третичния сектор на услугите

Обхват:  територията на община Банско, вкл. шестте села (Гостун, Кремен, Места, Обидим,

Осеново и Филипово) - според ОУПО

Граници: община Банско                               Обща площ: 47 587,7 ха

Зоната е обособена като приоритетна с 2 ключови фокуса на въздействие:

Фокус на въздействие №1: зона за развитие на устойчива и зелена местна икономика на

базата на възможностите за съвременно и иновативно осъществяване на стопанските

дейности в аграрния сектор, както и възможностите за развитие на устойчив, екологичен и

селски туризъм

Фокус на въздействие №2: зона за зелени инициативи, опазване на биологичното

разнообразие и екосистемите, и управление на риска от наводнения чрез интервенции и

инвестиции

СЗВ 1.ЗОНА ЗА ТУРИЗЪМ, КУЛТУРА, ТВОРЧЕСТВО И ЗАНАЯТИ

(КРЕАТИВНИ ИНДУСТРИИ И КИН)- ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ГРАД БАНСКО

(приоритетна)

Вид: Градска зона за въздействие със специфични характеристики и потенциал за

развитие по секторно направление: икономическо развитие, с акцент върху креативните

(творчески) индустрии и развитието на туризма (с превес върху културно-познавателния,

исторически и археологически туризъм), базирани на културно- историческото наследство

и културно многообразие на гр. Банско, и релевантните, свързани с тях икономически

отрасли и дейности от третичния сектор на услугите

Граници: град Банско - според ОУПО                     Обща площ: 186 ха

Зоната е обособена като приоритетна с 3 ключови фокуса на въздействие:

Фокус на въздействие №1: зона с висока концентрация на недвижими културни

ценности - база за разгръщане потенциала на креативните (творчески) индустрии, на

основата на богатото културно-историческо наследство и културно многообразие, и

релевантните, свързани с тях икономически отрасли и дейности от третичния сектор на

услугите, включително разгръщане на местния туристически потенциал;

Фокус на въздействие №2: зона с подобрена достъпност и пространствена свързаност на

градската среда и повишено качество на атмосферния въздух и питейната вода чрез

интервенции и инвестиции;

Фокус на въздействие №3: зона с осигурен равен достъп до възможности и услуги за

населението, вкл. здраве, образование, социални услуги, спорт и прояви на открито чрез

интервенции и инвестиции.

СЗВ 2. ЗОНА ЗА ОТДИХ И РЕКРЕАЦИЯ (РЕКРЕАТИВНИ ИНДУСТРИИ,

БАЛНЕОЛОГИЯ И СПА) - ГРАД ДОБРИНИЩЕ

Вид: Градска зона за въздействие със специфични характеристики и потенциал за развитие

по секторно направление: икономическо развитие, с акцент върху рекреативните индустрии и

развитието на туризма, базирани на възможностите за отдих, балнеология и SPA&Wellness в

гр. Добринище, и релевантните, свързани с тях икономически отрасли и дейности от

третичния сектор на услугите

Обхват: град Добринище, ски зоната на гр. Добринище и и курортната зона до съществуващия

водоем до с. Кремен - според ОУПО

Граници: град Добринище , ски зоната на гр. Добринище  и курортната зона до

съществуващия водоем до с.Кремен - според ОУПО

Обща площ:  150 ха

Зоната е обособена с 3 ключови фокуса на въздействие:

Фокус на въздействие №1: зона с наличие на извори на минерална вода - база за разгръщане

потенциала на рекреативните индустрии, на основата на развитието на възможностите за

отдих, балнеология и SPA&Wellness, и релевантните, свързани с тях икономически отрасли и

дейности от третичния сектор на услугите, включително разгръщане на местния туристически

потенциал чрез интервенции и инвестиции;

Фокус на въздействие №2: зона с повишено качество на атмосферния въздух и питейната

вода чрез интервенции и инвестиции;

Фокус на въздействие №3: зона с осигурен равен достъп до възможности и услуги за

населението, вкл. здраве и образование чрез интервенции и инвестиции.
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