ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ОБЩИНА БАНСКО
ЗА МАНДАТ 2015 - 2019 ГОДИНА

Банско, м. януари, 2016 г.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящата програма за управление на Община Банско очертава основните цели,
приоритети и дейности, които ще се изпълняват от общинското ръководство и
администрацията в периода 2015 - 2019 година.
Програмата отчита реалните природо - географски, демографски, социално - икономически,
културно - исторически, комуникационни и други обективни дадености, възможности и
потребности на общината. Отчетен е и потенциала за нейното развитие в посока на
обозначаването на общината като един от европейските туристически курорти.

Програмата е съобразена с основни стратегически документи като:

- Национална програма за развитие "България 2020"
- Програмата на българското правителство
- Програмата за развитие на Югозападния регион
- Програмата за развитие на Област Благоевград
- Общински план за развитие на Община Банско – програмен период 2014-2020 г.
- Стратегии и концепции, приети от Общински съвет - Банско

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ
• Надграждане и устойчивост на постигнатото
• Отговорно отношение към проблемите на Общината и гражданите
• Активен диалог с гражданите
• Прозрачност, отговорност и контрол при управлението на общинската собственост
• Откритост, отчетност и гарантиране на обществения интерес при разходването на
общинския бюджет
• Активен диалог с гражданите за развитието на Общината
• Спазване на Закона и зачитане на обществените очаквания
• Нулева толерантност към корупцията
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ОСНОВНИ ЦЕЛИ
• Още по - бързо и качествено обслужване на гражданите и бизнеса посредством
модернизация на Общинската Администрация
• Европейски стандарти при благоустрояването на Общината
• Развитие и модернизация на инфраструктурата. Преодоляване на щетите от
презастрояването.
• Подобряване на условията за възпитанието и образованието на децата и младите хора
• Подобряване условията за здравословен начин на живот
• Интеграция на хората в неравностойно положение и пригодена градска среда
• Целесъобразно и прозрачно финансиране на общинските проекти
• Привличане на нови европейски инвестиции от новия програмен период
• Подкрепа за местния бизнес и възраждане на местните занаяти
• Развитие на курортните дадености на Общината
• Усъвършенстване на системата за социални услуги
• Продължаване възстановяването на селищата в упадък
• Добринище – втори туристически ски - център и балнеоложки курорт
• Качествена работа на общинските дружества
• Активно промотиране на Община Банско на световните туристически изложения
• Културното и историческо наследство – достояние на европейските граждани
• Развитие на спорта и подкрепа на спортните клубове
• Активно партньорство с Държавата
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СЕКТОРНИ ПОЛИТИКИ И ПРИОРИТЕТИ. ДЕЙНОСТИ ПО
ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ
Модерна градска среда
• Приемане на Новия Общ устройствен план на Община Банско и привеждането му в
действие - 2016 г.
• Довършване реконструкцията на улица “Гоце Делчев” - 2017 г.
• Довършване реконструкцията на улица “Пирин” – 2019 г.
• Актуализиране на проекта и доизграждане на улица “Найден Геров” – 2019 г.
• Рехабилитация на ул. "Рила" – 2016 г.
• Изграждане на тротоари и улично осветление на ул. “Явор” – 2018 г.
• Изпълнение на проект "Втора фаза на проект "Рехабилитация на водоснабдителната
и канализационна мрежа на гр. Банско с изграждане на Пречиствателна станция за
отпадни води" – 2017 г.
• Цялостно обновяване на градския парк съгласно разработения проект - 2018 г.
• Оформяне на ново парково пространство по протежението на улица “Иконом
Чучулайн” и бреговете на река Глазне – 2019 г.
• Изграждане на нова детска градина - 2019 г.
• Изграждане на нови и рехабилитиране на стари улици на територията на цялата
община - по време на целия мандат
• Осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания - по време на целия мандат
• Облагородяване на градската среда с нови зелени площи и ново улично осветление по време на целия мандат
• Поетапно изграждане на подземна канална мрежа с цел премахване на въздушните
кабели - по време на целия мандат
• Благоустрояване на гробищен парк Банско – 2018 г.
• Изграждане Дом на покойника – 2018 г.
• Благоустрояване на гробищните паркове на селищата в общината – 2018 г.
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• Изграждане на нови детски и спортни площадки в Банско, Добринище и селищата от
общината – 2018 г.
• Изграждане на нова зона за спорт в местността “Дурово блато” – 2019 г.
• Изграждане на нови подпорни стени и прагове на р. Глазне, река Десилица в
Добринище и реките в останалите селища от общината – 2019 г.
• Художествено оформление на река Валевица – 2019 г.
• Реализиране на проект за изграждане на съвременен спортно - развлекателен център
в района на Бившата казарма и района около нея на базата на публично - частното
партньорство - стартиране на проекта – 2019 г.
• Рехабилитация на довеждащ водопровод в град Добринище – 2019 г.
• Реконструкция на вътрешната ВиК мрежа в град Добринище – 2019 г.
• Рехабилитация на Минералната баня в град Добринище - 2017 г.
• Изграждане на ново водохващане от местността Караманица – 2017 г.
• Рехабилитация на довеждащата и вътрешна водопроводни мрежи в селищата от
Общината – 2019 г.

Очаквани резултати
• Развитие и модернизация на местната инфраструктура, създаваща условия за
повишен жизнен стандарт на гражданите и по - добро икономическо развитие
• Регулиране процесите на урбанизация, в съответствие с инвестиционните очаквания,
без да нарушават качеството на средата
• Обогатяване на функционалното разнообразие на обществени услуги

Общината – добро място за бизнес, инвестиции и туризъм
• Подпомагане на дейностите за изграждане на втори кабинкoв лифт и разширяване на
ски зоната в Банско – 2019 г.
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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 съвместно с
общината – 2019 г.
• Оптимизиране на водовземните съоръжения за минерална вода в град Добринище –
2017 г.
• Предоставяне на терени извън града за стимулиране изграждането и развитието на
обработващи предприятия – 2019 г.
• Създаване на условия за привличане на инвеститори в изграждането на малки
незамърсяващи природата предприятия в областта на хранително – вкусовата
промишленост – 2019 г.
• Изграждане на система за интелигентно улично осветление – 2018 г.
• Изготвяне и приемане на генерален план “Интелигентна мобилност на Община
Банско” – 2019 г.
• Внедряване на модели за използване на Електрически автобуси и други екологични
превозни средства /ЕПС/ по пътя Банско – Бъндеришка поляна - 2019 г.
• Постепенно изграждане на иновативна зарядна инфраструктура за ЕПС, отговарящи
на критериите на Европейската директива за екологични горива - 2019 г.
• Стартиране на модел за наемане на ЕПС почасово от туристи /гости на града, както и
за нуждите на доставните, куриерските и логистични компании на продукти и услуги
в централна градска част, хотели и други - 2019 г.
• Поетапно изграждане на буферни паркинги за намаляване навлизането в града на
замърсяващи околната среда транспортни средства - 2019 г.
• Оптимизиране работата на Консултативния съвет по туризма в Община Банско –
2016 г.
• Изпълнение на стъпките, начертани в Стратегията за развитие на туризма на Община
Банско – 2019 г.

Очаквани резултати
• Налагане на нов, системен модел за развитие на транспортната схема в община
Банско като интелигентен град и община с интелигентна мобилност и градска
инфраструктура
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• Прозрачни механизми при публично - частното партньорство, с цел инвестиране на
частни средства в публични услуги
• Създаване на конкурентни условия, които да доведат до подобряване на
туристическия продукт и развитие на общината в туристически център от нов тип

Здравеопазването по европейски стандарти
• Проектиране и изграждане на нов Медицински център на принципа на публично –
частното партньорство – 2018 г.
• Участие в ОП "Региони в растеж с предоставяне на терен за изграждане и
осигуряване на необходимата прилежаща инфраструктура за изграждане на нов
филиал на Спешен център Банско - 2018 г.
• Осъществяване на програма за безплатни профилактични прегледи съвместно с
Университетските болници – по време на мандата
• Осигуряване на медицински персонал за домашни посещения на хронично болни и
възрастни хора в селищата от Община Банско – 2016 г.
• Ремонт на обществените сгради, използвани за здравни услуги – 2019 г.
Очаквани резултати
• Подобряване на медицинската мрежа
• Създаване на благоприятна и здравословна среда на живот с гаранции за личното и
обществено здраве на хората
• Развиване на общодостъпни медицински грижи

Сектор "Земеделие и гори"
• Пълна инвентаризация на Общинския земеделски фонд – 2016 г.
• Провеждане на разяснителни кампании по проблемите на Европейското финансиране
в земеделието – по време на мандата
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• Проектиране и изграждане на цялостна мрежа от хидромелиоративни съоръжения –
2018 г.
• Организиране на открити търгове за продажба на земя за изграждане на
животновъдни ферми от местни стопани – по време на мандата
• Създаване на система от мерки за осъществяване на контрол на стадата при
пашуването им - 2016 г.
• Осъществяване на системни мероприятия за опазване и поддръжка на Общинския
горски фонд - по време на мандата
• Поетапна подмяна на ветрозащитните пояси - 2019 г.

Очаквани резултати
• Прозрачност на административните действия и осигуряване на постоянен достъп до
информация на производителите и преработвателите на замеделска продукция
• Опазване и разумно използване на общинския горски фонд

Ековизия за Община Банско
• Реализиране на проекти за енергийна ефективност на жилищния фонд по
"Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни
сгради" - 2017 г.
• Реконструкция на сградите на Читалище “Никола Вапцаров” – гр. Банско и
Читалище “Димитър Благоев” – гр. Добринище със средства от Националния
доверителен екофонд - 2016 г.
• Въвеждане на стимули за насърчаване използването на нискоемисионни горива от
домакинствата - 2018 г.
• Поетапно изграждане на нови зелени площи и увеличаване на дървесната
растителност - по време на мандата
• Създаване на система за редукция на ерозионните процеси чрез залесителни
мероприятия и укрепване на речните брегове и дънa - по време на мандата
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• Ефективно прилагане на система за разделно събиране на отпадъците 2019 г.

• Изграждане на сепарираща и компостираща инсталации - 2019 г.
• Премахване на нерегламентирани сметища - по време на мандата
• Провеждане на периодични кампании за повишаване екологичната култура на
гражданите, от различните възрастови групи, на територията на община Банско по време на мандата

Очаквани резултати
• Повишаване на качеството на живот, чрез опазването на природата и природните
ресурси
• Намаляване на разходите за енергия и редуциране на вредните емисии в атмосферата
• Оптимизиране на разходите на вода и подобряване на качеството й

Социални дейности и сфери в риск
• Създаване на програма за превенция на риска - 2016 г.
• Оптимизиране на общинската програма за осигуряване работа на безработни лица от
общината - 2017 г.
• Оптимизиране работата на Общинския съвет по етническите въпроси - 2016 г.
• Участие в програми , насочени към уязвими групи от населението - "Независим
живот" , “Клио”, "Нови възможности за грижа", "Топъл обяд" и др.
• Осигуряване на безплатен специализиран превоз за посещение на болнични
заведения, аптеки, културни мероприятия и др. за възрастни граждани и деца със
специфични нужди - 2017 г.
• Осигуряване на мобилна грижа за бездомни, скитащи лица, лица с психични
проблеми, хора със зависимости, възрастни хора с увреждания, лица с интелектуални
затруднения и родителите им - 2016 г.
• Оптимизиране работата на Домашен социален патронаж - 2017 г.
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• Разкриване на социална услуга, гарантираща на родителите на деца и лица
с увреждания 24 часа, 7 дни в седмицата грижа за децата им - 2018 г.

• Оптимизиране работата на Центърa за социална рехабилитация и интеграция в
посока обхващане на деца от 0 до 3 години в риск, както и деца с проблемно
поведение и застрашени от отпадане от училище, както и техните семейства - 2018 г.
• Предоставяне на социални жилища за лица в риск - 2019 г.
• Реализиране на проект "Достъпна среда до общински сгради, паркове, места за отдих
и тротоари за хора с увреждане" - 2019 г.
• Използване на възможностите за публично частно партньорство в сферата на
социалните дейности - 2019 г.

Очаквани резултати
• Създаване на условия за по - сигурен и достъпен живот на хората със специфични
нужди
• Изграждане на подкрепяща социална среда и условия за социално включване
• Осигуряване на достоен живот за хората в напреднала възраст

Инвестиции в образованието и младежката реализация
• Оптимизиране работата на Консултативния съвет по образование - 2016 г.
• Оптимизиране работата на Младежкия консултативен съвет - 2016 г.
• Създаване на система от мерки за поощряване на ученици с изявени заложби - по
време на мандата
• Оказване на методическа помощ на училищата при разработването на проекти по
Национални и Европейски програми - 2019 г.
• Оптимизиране на професионалните учебни заведения - 2017 г.
• Участие в Националната програма “Учене през целия живот” - по време на мандата
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• Стимулиране на партньорството и екипната работа между училищата - по
време на мандата
• Разширяване обхвата на работа с деца и младежи със специфични потребности - по
време на мандата

• Оптимизиране на условията за качествено развитие на извънкласната и
извънучилищна дейност - 2019 г.
• Разширяване на лятната програма от курсове, школи и занимания по интереси - по
време на мандата
• Системна поддръжка на училищната база - по време на мандата
• Осигуряване на условия за по – широко използване на информационните технологии
в сферата на образованието - по време на мандата
• Разширяване участието на общината в Националната програма "Старт в кариерата" 2017 г.
• Оптимизация на работата на кухните за изхранване на учащите се - 2017 г.
• Въвеждане на столова храна в ОУ - Добринище – 2016 г.
Очаквани резултати
• Осигуряване на отлични условия за придобиване на знания
• Оптимизиране на училищната мрежа в средното образование
• Създаване на благоприятна среда за реализация на младите хора от Община Банско

Дух, култура, традиции и модерност
• Системно изпълнение на стъпките от Стратегия за опазване на културното
наследство на Община Банско - 2019 г.
• Пристъпване към създаване на проект "Общинско предприятие културни дейности и
реклама" - 2017 г.
• Създаване на цялостна маркетингова и рекламна стратегия "Природа, традиции и
модерност" - 2018 г.
• Създаване на проект "Медиен център" - 2106 г.
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• Реконструиране Дома на изкуствата в ново концептуално пространство –
галерия – музей – “Банско – отвъд пространството и времето” - 2018 г.

• Стартиране на проект “Художествено осветление на културните, духовните и
исторически сгради” - 2017 г.
• Превръщане на зелените площи в Банско и Добринище в открити арт – пространства
- 2019 г.
• Съдаване на нови туристически атракции и нови културни продукти, с цел
привличане на туристи в града и общината - Скално образование "Сватбата",
,Средновековна крепост "Момина кула", Палигоден и др. - 2019 г.
• Подкрепа за опазване на църковните храмове в Общината - по време на мандата
• Финансово подпомагане на изографисването на стените на църквата “Света Троица”
- 2019 г.
• Гостуване на Община Банско в Европейския парламент за популяризиране на
културното богатство на региона - 2016 г.
• Подкрепа на местните самодейни колективи - по време на мандата
• Финансова подкрепа за археологическите разкопки на територията на Общината - по
време на мандата

Очаквани резултати
• Системно задоволяване на духовните потребности на гражданите на Общината
• Повишаване степентта на популярност на Община Банско като духовен, културен,
исторически и фестивален център от Европейска величина
• Увеличаване на потенциала за развитие на туризма

С грижа за физическото възпитание и спорта
• Проектиране и изграждане на нови футболни терени - 2019 г.
• Проектиране и изграждане на мрежа от велоалеи и велопътеки - 2019 г.
• Осигуряване на общински терени за упражняване на масов спорт - 2019 г.
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• Превръщане на училищните дворове в терени за спортни дейности на
младежите и децата - 2018 г.
• Подкрепа на провеждането на междуучилищни състезания - по време на мандата

• Реализиране на система за стимулираме на изявени спортисти от общината - по
време на мандата
• Финансова подкрепа на масовия спорт и спортните клубове - по време на мандата
Очаквани резултати
• Ангажиране на бизнеса и обществеността в развитието и популяризирането на спорта
• Развитие на масовия спорт за повече здраве на гражданите, както и за основа на
постиженията в елитните спортове

Сигурна Община
• Ежегоден анализ и оценка на проблемите при опазване на обществения ред - по
време на мандата
• Актуализиране на Наредба №1 – 2016 г.
• Оптимизиране на партньорството и взаимодействието между всички заинтересовани
субекти по опазване на обществения ред и превенция на престъпността - 2016 г.
• Привличане на нови участници в ежемесечните заседания с представителите на
органите, свързани с опазване на обществения ред, безопасността на движението,
противодействие на престъпността и реакция при кризи - 2016 г.
• Поставяне на камери за засичане на скоростта на невралгичните места в Общината 2016 г.
• Разширяване на обхвата за видеонаблюдение - 2019 г.
• Създаване на карта на критичните зони, застрашени от природни бедствия и аварии
на територията на цялата община и оптимизиране на системата за ранно
оповестяване - 2016 г.
• Въвеждане на зони за сигурност около учебните заведения в града - 2016 г.
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• Задълбочаване на взаимодействието с органите на реда, както и
продължаване на практиката за финансово подпомагане на чуждестранни
полицейски патрули през зимния сезон - по време на мандата

Очаквани резултати
• По - голяма сигурност на гражданите и тяхното имущество
• Сигурността като инструмент за повишаване на демографския ръст на общината и
привличане на инвестиции
• Сигурна защита на населението от бедствия и аварии

Общината в услуга на гражданите и бизнеса
• Повишаване на квалификацията и компетентността на служителите в Община Банско
- по време на мандата
• Периодично актуализиране на местната нормативна уредба, съобразно промените в
законодателството и в съответствие с годишните цели - по време на мандата
• Подобряване качеството на контролната дейност при събирането на местните данъци
и такси и приходите от отдаване на общинско имущество и завишаване санкциите на
нарушителите - 2016 г.
• Усъвършенстване на системата за финансово управление и контрол в общината и
второстепенните разпоредители с бюджетни средства - 2016 г.
• Разнообразяване формите на публичност при планиране, разходване и отчитане на
средствата от бюджета - по време на мандата
• Въвеждане на Комплексно административно обслужване - 2017 г.
• Увеличаване обхвата на предоставяните електронни услуги на гражданите - по
време на мандата
• Оптимизиране практиката на допитвания и анкети по всички важни въпроси за
гражданите - 2016 г.
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• Обмен на добри практики в местното самоуправление с национални и
европейски общини - по време на мандата
• Разширяване на партньорството с европейски и други общини - по време на мандата

• Разработване на маркетингов профил на общината, с цел привличане на инвестиции 2016 г.
• Актуализиране на програмата “С лице към хората” в сферата на административните
услуги - по време на мандата

Очаквани резултати
• Модернизиране на обществените отношения
• Задълбочаване връзката между местна власт и граждани
• Повече качество в услугите, по - малко разходи

ПОСТИЖИМОСТ НА ПРОГРАМАТА. ФИНАСОВО И РЕСУРСНО
ОБЕЗПЕЧАВАНЕ
Изпълнението на настоящата програма се реализира чрез:

• Разумно планиране и изразходване по приоритети на бюджетните средства
• Повишаване на събираемостта на местните данъци и такси
• Ефикасни действия спрямо длъжниците на Общината
• Ефективно управление на общинската собственост, с цел увеличаване на приходите
• Проактивна политика при взаимодействието с държавата по отношение на
финансиране на общински проекти
• Успешно усвояване на средства от Европейските фондове, чрез разработване и
реализация на проекти
• Използване на ресурсите на международни донорски програми
2770 гр.Банско
пл. “Никола Вапцаров” №1
тел.: 0749/ 88611, факс: 0749/ 88633
obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg,

1 N.Vaptsarov Sqr.
2770 Bansko
phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633
obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg

• Реализиране на успешни и прозрачни форми на публично - частно
партньорство
• Използване на възможностите за кредитиране на общински дейности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Програмата за управление на Община Банско 2015 - 2019 година е базисен документ, на
основание на който Общинската администрация следва:

• Да разработва, при необходимост, времеви график за изпълнение на дейностите
• Да определи отговорните административни структури, които ще гарантират контрола
и качеството на изпълнение
• Да планира необходимите средства за изпълнение на програмата
• Да обезпечи отговорно и прозрачно изпълнение и отчитане на резултатите
По този начин изпълнението на нормативно регламентираните функции на Общинска
администрация - Банско ще бъдат пряко обвързани с постигането на напредък по всяка една
от секторните политики на програмата и ще гарантират изпълнението на приоритетите.
Програмата за управление на Община Банско е динамичен документ, чието реализиране, в
съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация, ще бъде
отчитано на годишен период, след анализ на постиженията, проблемите и трудностите при
изпълнение на конкретните мерки. Програмата ще бъде подлагана на актуализиране на
базата на този анализ.
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