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Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
Уважаеми съграждани,

На основание чл.44, ал.5 от Закона за местно самоуправление и местната
администрация съм представил пред Общински Съвет - Банско Програма за
управление на Община Банско за мандат 2019-2023 г.
На основание същия член представям пред Общински Съвет - Банско
годишния отчет за изпълнение на програмата за 2020 г., който включва:
1. Постигнатият напредък по изпълнението на целите и приоритетите на
Програма за управление на Община Банско през 2019-2023 г.
2. Изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и
приоритетите на Програмата
При изпълнението на програмата през 2020 година сме спазвали
основните принципи на управление, залегнали в нея:
 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;
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 ПРАГМАТИЧНОСТ И КОНТРОЛ: налагане на финансова дисциплина за
постигане на стабилност; ефективни инвестиции за поетапно и сигурно
увеличение на благосъстоянието на населението;
 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.
Необичайна и много различна, 2020 г. остана белязана със знака на
пандемията COVID-19. Година, която подчини живота ни на коронавируса и
нанесе непредвидени последствия върху всички сектори на обществения живот.
Обявеното извънредно положение за цялата тeритoрия на Република България,
карантинирането на град Банско и впоследствие - извънредната епидемична
обстановка за страната, наложиха и в община Банско да бъдат взети редица
мерки, като:


Освободиха се от наем и такси всички предприятия, ползващи

общински терени, които не работиха, заради кризисните ограничителни мерки,
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за периода от 13.03.2020 г. до отмяна на обявеното с Решение на Народното
събрание на Република България извънредно положение;


Отмениха се, а впоследствие се намалиха и вноските за ползване на

общински терени за извършване на търговска дейност на открито;


Община Банско осигури няколкокртано лични предпазни средства

за спешния център в град;


Над 10 хиляди маски бяха раздадени безвъзмездно в общината;



За детските и учебни заведения бяха осигурени термодисплеи за

осигуряване на надежден филтър при пристигане на деца и ученици;


Редовно се дезинфекцираха улиците и всички сгради, за които

имаше предписание от органите на Регионалната здравна инспекция;


Открит бе горещ телефон за доставка на храна и лекарства по

домовете на самотно живеещи, трудно подвижни и болни възрастни хора.
Екипи от Заведения за социални услуги безплатно консултираха хора, които се
нуждаят от подкрепа.

ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И
ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПРОГРАМАТА
ПРИОРИТЕТ 1: ПОСТОЯННА ГРИЖА ЗА ЗЕЛЕНИ, ЧИСТИ И КРАСИВИ
СЕЛИЩА

В

ОБЩИНАТА

СЪС

СЕМПЛА

И

ФУНКЦИОНАЛНА

ИНФРАСТРУКТУРА
През цялата 2020 година бяха полагани усилия за поддържане,
подобряване и изграждане на нова инфраструктура на територията на цялата
община.
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Изцяло беше рехабилитирана спортната площадка на ул. „България“. Със
средства по Програмата за развитие на селските райони беше изградена нова
спортна площадка в Професионалната лесотехническа гимназия, гр. Банско. С
целеви средства от Министерството на образованието беше изградена и нова
спортна площадка в ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Добринище. Всички
детски площадки на територията на град Банско бяха освежени и ремонтирани.
С финансиране от „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
г.”, беше изпълнен проект „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Банско: ул.
„Цар Симеон“ между кръстовища с ул. „България“ и ул. „Патриарх Евтимий“
(Път II-19), ул. „Глазне“ между кръстовища с ул. „Пирин“ до ул. „Патриарх
Евтимий“ (Път II-19) и ул. „България“ между кръстовища с ул. „Цар Симеон“
до ул. „Патриарх Евтимий“ (Път II-19)“,
Финализирано беше изпълнението на обект „Рехабилитация на улици
„Мингьо Тодев”, „Ел-тепе”, „Даме Груев” и „Ул. Гладстоун”, гр. Банско.
Извършена беше рехабилитация на улиците „Първи май”, „Яне Сандански” и
„Христо Ботев” в град Добринище.
Изпълнени са дейностите по „Изграждане на улица „Найден Геров“ в
участъка от ул. „Солун“ (ОТ 945) до ул. „Цар Симеон“ (ОТ 642), гр.Банско“.
Извършено е обособяване на паркинг в СУПЗ, за безплатно паркиране в услуга
на гражданите.
Сградата на новата детска градина е завършена и са осигурени средства
от Министерството на образованието и науката за довършителни дейности –
монтиране на асансьори, което е започнало, и закупуване на оборудване и
обзавеждане.
Осигурено е финансиране за укрепване на дъното на река Глазне през гр.
Банско, южно от моста на ул. „Найден Геров”.
Приключени са всички съгласувателни дейности, свързани с проекта за ново
водохващане от местн. Караманица и е издадено разрешително за строеж.
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Със средства от ПУДООС е изградена нова разделна канализация на ул.
„Глазне“.
През годината са поддържани 120 дка зелени площи, като преобладават
терени с изградени поливни системи и 750 м2 - цветни площи с едногодишни
цветя, разположени на територията на Община Банско. Поддържани бяха също
350 броя саксии с каскадни цветя, разположени по стълбовете за улично
осветление в централна градска част на град Банско и град Добринище, както и
100 броя сандъчета с цветя, разположени по фасадите на общинските сгради.

ПРИОРИТЕТ 2: ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС.
ИНВЕСТИЦИИ И ПАЗАРИ
Пандемията от коронавирус нанесе голям удар върху местната
икономика. Силно е усетен ефекта на пандемията от работещите в туризма и
ресторантьорството, в транспорта, в развлекателната индустрия и всички,
свързани с туризма дейности, както и във всички останали области на
икономическия живот в Община Банско.
В условията на напрегната 2020 година местната власт последователно
и систематично изпълняваше редица дейности от местно значение, които
законът е предоставил в нейната компетентност: в сферата на общинското
имущество, предприятия, финанси, данъци и такси, общинска администрация,
устройство и развитие на територията на общината и на населените места в нея,
образованието, здравеопазването, културата, благоустрояването, комуналните
дейности, социалните услуги, опазването на околната среда, исторически и
архитектурни паметници, развитието на спорта, отдиха и туризма.
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Въпреки стагнацията, икономическата активност в общината и региона
бавно започна да се възвръща в своя ритъм. Пандемичната обстановка през
изминалата година принуди всички да се адаптират към ситуацията, за да
постигнат икономически стабилитет.
За формиране на благоприятна среда за живот, образование и развитие на
гражданите и техните семейства, Община Банско положи целенасочени усилия.
Не спряха и усилията за запазване и развитие на Банско като национален
и регионален лидер в зимния туризъм и ски спорт. На много високо ниво се
състояха състезания по ски от световен ранг.
Въпреки сложната обстановка, при засилени противоепидемични мерки
се състояха множество културни събития, целящи поддържане името на Банско
като целогодишна туристическа дестинация и подобряване на условията за
благоприятна бизнес среда и повишаване на конкурентоспособността на
местната икономика.
Във връзка с рекламиране и промотиране на туристическа дестинация
Банско през 2020 г., съвместно с представители на хотелиерския бизнес
Община Банско участва в четири международни туристически изложения:


EMITT – Истанбул, Турция (30.01. – 02.02.2020 г.) ,



IMTM – Тел Авив, Израел (11– 12.02.2020 г.) ,



ВАКАНЦИЯ HOLIDAY&SPA – София (13-15.02.2020 г.) ,



SAJAM TOURISM – Белград, Сърбия (20-23.02.2020 г.) .
В

рамките

на

изложенията

бяха

осъществени

контакти

с

водещи туроператорски фирми, печатни и електронни медии и преки
потребители на туристически услуги.
С цел намаляване на сивия сектор в туризма в Община Банско беше
създадена постоянна комисия към общината за извършване на проверки на
местата за настаняване и заведения за хранене и развлечение, както на място,
така и на рекламираните в Интернет пространството обекти, които извършват
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дейност без категоризация. В резултат на тези проверки беше увеличен броят
на заявленията за категоризиране на нови туристически обекти.
За периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. в отдел ,,Икономическо развитие”
към ОбА-Банско са постъпили и разгледани 184 заявления за категоризация и
регистрация на туристически обекти. По всички входирани заявлениядекларации до Кмета на общината, като категоризиращ орган, с приложения
набор от документи към тях, съгласно Наредбата за изискванията към местата
за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, за реда за определяне на
категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и
апартаменти за гости, Общинската експертна комисия за категоризация е
заседавала и се е произнесла в законноустановения срок.
За същия период са разкрити процедури с издадени Временни
удостоверения – 118 броя. За периода 01.01.2020г.–31.12.2020г. са издадени 104
Заповеди за категоризиране на туристически обекти /след като експертната
работна група е посетила обектите и е извършила категоризацията им/ и 36
Заповеди за регистрация на апартаменти за гости и стаи за гости.
Извършени са поцедури по Промяна в обстоятелствата на категоризирани
туристически обекти - 15 броя. Издадени са 26 броя Заповеди за прекратяване
на категория,1 брой Заповед за отказ от определяне на категория и 2 броя
Заповеди за спиране действието на категорията.
С цел рекламиране на град Банско като туристическа дестинация бяха
разработени и отпечатани следните рекламни материали:
Флаери 1000 броя и афиши 20 броя – ЛЯТО 2020, включващи всички
фестивали, културни и спортни събития, на български и английски език. Със
същата визия бяха отпечатани и 4 броя винили за билбордите на Община
Банско. Преиздадена e рекламна дипляна за Банско 5000 броя, във връзка със
планираните туристически изложения за 2020 год, на следните езици:
български, английски, сръбски, турски и иврит; Отпечатани са 30 броя плакати
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и 1500 броя флаери на български и английски език за програмата „КУЛТУРНИ
ВЕЧЕРИ „ТРАДИЦИИ И ИЗКУСТВО”.
Въпреки затрудненията, Община Банско и през 2020 г. продължи с
последователната си политика за изграждане на имидж на Банско като
уникално място за активна почивка и за активен спорт и район, богат на много
културни и спортни събития и прояви. Ежегодно Банско се затвърждава като
най-атрактивна туристическа дестинация за зимен ски туризъм на българския
пазар. Интересът и посещенията от чуждестранни туристи на фона на
нарастваща криза запазва ниски нива, но все пак не е нулев. През 2020 г.
Банско е посетено от 257 160 туристи и са реализирани 842 805 нощувки.
Полагат се целенасочени

усилия за запазване на традиционните пазари и

същевременно насочване към нови такива.
Успешно работи Консултативният съвет за развитие на туризма, който
през изминалата година имаше нелеки проблеми за разрешаване.
За

подпомагане

на

местния

бизнес

бяха

реализирани

редица

облекчителни мерки, свързани с плащането на данъци и такси.
Предприети са мерки за подпомагане и на земеделците на територията на
Община Банско. 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 2020 г. са одобрени списъци с поземлени
имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади по населени места на
Община Банско, както и списъци с маломерни имоти, предназначени за
ползване от земеделските производители. Сключени са 71 договора за отдаване
под наем на земеделска земя с обща площ на имотите 2926 дка.
През изминалата година са сключени 46 договора за отдаване под
наем на общински имоти – за производствена дейност, за търговска дейност, за
лекарски кабинети и др.
С решение на Общински съвет Банско е одобрен годишен план за
ползване на дървесина от гори, собственост на Община Банско, попадащи в
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териториалния обхват на ТП „ДГС Добринище“, както и годишен план за
ползване на дървесина от гори, собственост на Община Банско, попадащи в
териториалния обхват на ТП „ДГС Места“.
Възникналата пандемична ситуация също силно комплицира процеса на
привличане на външно финансиране в Община Банско с всички произтичащи
от това негативни последствия. Въпреки невъзможността за привличане на
свежи средства от ЕС, бяха осигурени средства от държавния бюджет за
финансиране на ключови за Община Банско обекти.
ПРИОРИТЕТ

3:

МОДЕРНО

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

И

СЪВРЕМЕНИИ

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Здравеопазване
Кризата, предизвикана от разпространението на COVID-19, постави на
изпитание на първо място здравеопазването.
С цел осигуряване спокойствие на гражданите и гостите и смекчаване
последиците от пандемията, Община Банско предприе следните мерки:
- широка подкрепа по време на карантинирането на града на хора с
различни проблеми;
- широка информационна кампания за необходимостта от спазване на
противоепидемичните мерки;
- организиране на кампания по безплатно тестване на всички желаещи
граждани;
- подпомагане на Спешен медицински център – Банско;
- субсидиране на работодатели за осигуряване на тестване на техните
служители в случай на установяване на заболели лица;
- закупуване на термодисплеи за училищата и терморамка за сградата на
Община Банско с цел ограничаване достъпа на заболели лица;
[10]
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-

въвеждане на организационни мерки (разстояние между щандове и

посочност на движение) на пазари и тържища, реализирани на територията на
общината;
- съдействие за започване работа на нова лаборатория на територията на
град Банско.
Общински фонд „Инвитро” продължава да подпомага семействата, които
имат нужда от лечение, изследвания и медицински услуги, свързани с
репродукцията.
Социални услуги
Община Банско полага целенасочени усилия в развитието на качествена и
иновативна система от социални услуги, насочена към подобряване качеството
на живот, към пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи,
както и за тяхното социално включване. В трудната пандемична обстановка
през 2020 година социалните услуги в Банско успяха да запазят доброто си
ниво, да се доразвият и да бъдат в помощ на затруднени лица.
Общината използва възможностите на социалната система от делегирани
държавни дейности, които да обхванат в голяма степен потребностите на
голяма част от рисковите социално уязвими групи. Едновременно с това се
откриват и нови работни места, които да задържат наличните млади кадри в
системата. Чрез дневните центрове и защитените жилища са задоволени
нуждите от дневна или 24-часова грижа на пълнолетните лица с интелектуални
затруднения (една от най-големите рискови групи в общината). През
изминалата година на голяма част от заетия в тях персонал се наложи да
работи без излизане от институциите в продължение на дни.
При децата с увреждания дневната грижа също е добре организирана по
отношение

на

базисни

потребности.

Предизвикателство

остава

и
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професионалната подкрепа и работа с родителите и семействата като цяло.
Целодневната грижа без активна професионална подкрепа за децата и
родителите, от друга страна, крие риск за формиране на институционално
мислене и поведение както у специалистите, така и у самите родители, част от
които изцяло прехвърлят отговорността за отглеждане на детето си върху
персонала на услугата.
Базисните потребности от храна и възможност за социални контакти
също са задоволени при почти всички групи, имащи такава потребност (155
души, които обслужва Социалният патронаж, дневните центрове за възрастни и
стари хора и клубовете на пенсионера).
През 2020 г. приключи изпълнението на Проект „Топъл обяд в община
Банско- II етап”, веднага стартира Проект „Топъл обяд у дома в условията на
извънредна ситуация-2020г.“, а в края на декември месец 2020 г. беше одобрен
Проект „Топъл обяд в община Банско- III етап”, който продължава и през 2021
г. Общият брой на лицата, които се изхранват от Община Банско достигна 371.
През 2020 г. започна изпълнението и на договор за безвъзмездна
финансова помощ по проект „Патронажна грижа в Община Банско”. Основната
цел на проекта е предоставяне на социално здравни услуги, а именно:
обгрижване на нуждаещи се лица от медицинска сестра, санитар, психолог,
рехабилитатор и социален работник. През същата година беше сключен анекс
към договора, който предостави възможност да се подкрепят мерките по време
на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период
на социална изолация на територията на цялата страна, чрез осигуряване на
мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората,
като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от
COVID-19.
По Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“са
включени 25 лица, нуждаещи се от домашни грижи и са назначени 24 лица за
домашни помощници.
[12]
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По Механизма „Лична помощ“ по Закона за личната помощ са включени
76 потребителя и 77 лични асистенти.
По Регионалната програма за заетост са работили 20 лица, а по програма
„Обучение и заетост” – 55 лица.
През 2020 година Община Банско чрез финансиране със собствени
приходи е осигурила временна заетост на 47 безработни лица.
Осигурени са спонсори и е направен ремонт в „Защитени жилища – 3 и 4“
- 2 нови кухни и 2 бр. нови автоматични перални. Същите спонсори правят
ремонт в „Защитени жилища за лица с умствена изостаналост – 1 и 2“ – 2 нови
кухни. Направен е текущ ремонт на ДЦДМУ „Здравец“ и ДЦПЛУ- СГ. За
Домашен социален патронаж са закупени 2 нови хладилника и пералня със
сушилня. Осигурени допълнително са и 2 електрически печки с 6 фурни
„Пауталия“ с цел увеличаване капацитета на хранещите се.
Организирана е инициатива на община Банско за социално включване на
хората с увреждания и интелектуални затруднения чрез организирано
практикуване на спорт и адаптирана физическа активност с включване на
потребителите на „ЗЖПЛУ – 1,2, 3 и 4“, ДЦДМУ „Здравец“ и ДЦПЛУ-СГ в
лятната програма „Здравей, лято!“.
Организирани са редица благотворителни търгове.
Оказана е хуманитарна и психологическа помощ и помощ в спешни
ситуации на населението, както

чрез горещите телефони – 4 телефонни

линии,така и от мобилните екипи – 3 екипа, сформирани от Служба „ЗСУ” към
община Банско.
Над 30 спонсори са помогнали на Община Банско за справяне със
затрудненията по преме на пандемичната обстановка.
ПРИОРИТЕТ 4: СЪВРЕМЕННО ОБРАЗОВАНИЕ И БОГАТА ДУХОВНА
СФЕРА
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Пандемичната обстановка постави на изпитание и образователните
институции на територията на общината. С помощта на персонала на всички
училища

и

детски

градини,

успяхме

да

поддържаме

качеството

на

образователния процес.
Запази се статутът на СУ „Неофит Рилски” като средно училище.
ОУ”Св.Климент Охридски”- гр.Добринище и ОУ„Св.св.Кирил и Методий”с.Места през учебната 2020/2021г. се запазват като основни училища. Запазен е
статутът на ОУ- Места и ДГ”Слънце”, с.Места като средищни и защитени
училища и за 2020/2021 година.
Организиран е

безплатен транспорт на учениците от средните

и професионални училища в гр.Банско по две направления:
- Филипово – Места – Добринище - Банско
- Банско - Баня - Якоруда.
През м. януари 2020 г. Община Банско получи нов училищен автобус от
Министерство на образованието и науката.
Летните школи, като форма на осмисляне на свободното време на децата през
летния сезон, през 2020 година бяха организирани от Местната комисия за
борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към
община Банско. Освен традиционните школи по изкуствата бяха проведени и
още няколко нови занимания, в които взеха участие и деца в неравностойно
положение.
Подпомогнати със стипендии са деца от социално слаби семейства.
Приета е програма „Децата на Банско” с цел стимулиране и поощряване
на ученици с изявени дарби в различни области. Програмата беше приложена
още през тази година.
Извършен беше ремонт на покрива на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с.
Места, ремонт на двора на НУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Банско, ремонт
на редица кабинети в СУ „Неофит Рилски”, гр. Банско, ремонти в дворовете на
детските градини в град Банско.
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Във всички училища на територията на Община Банско се провежда
успешно онлайн обучение на учениците.
Подобрена е учебната среда в училищата и детските градини, като са
предприети всички необходими мерки за спазване на противоепидемичните
изисквания.
Продължаване развитието на Банско като фестивална дестинация
От няколко години Банско се наложи като сериозна фестивална
дестинация и през летния сезон. Ежегодно се реализира амбициозна културна
програма. През 2020 г., въпреки тежката пандемична обстановка, бяха
реализирани за поредна година следните фестивали:
 Международен балетен фестивал
 Зимна киномания „Snowcinema”
 Лятна филмомания под звездите
 Международен джаз фестивал
 Банско опера фест
 2 концерта на самодейците от Община Банско
 Концерт на Камерна опера Благоевград
 Комедийно шоу на „Комиците”
За шеста поредна година по време на активния летен сезон, Община
Банско със съдействието на Музеен комплекс – Банско и Читалище „Никола
Вапцаров” успя да организира програмата КУЛТУРНИ ВЕЧЕРИ „ТРАДИЦИИ
И ИЗКУСТВО”, която предоставя следното:
В продължение на близо три месеца Туристически информационен център
се превръща в своеобразен форум на банската култура.
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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.
Туристите не пропускат да си направят снимка със самодейците, за да
покажат лицето на Банско и България.
За запалените по народни песни и танци в читалище „Никола Вапцаров"
се провеждат уроци по тамбура, гайда и пеене, както и уроци по народни танци.
Така тръгвайки си от Банско, гостите на града могат да се похвалят с научена
автентична банска песен или някое традиционно хоро.
Гостите на града имат възможност да се докоснат до богатото културноисторическо наследство на района, като посетят организираните от Музеен
комплекс еднодневни турове до археологически комплекс „Свети Никола”,
късно антична крепост „Ситан Кале” и инфотурове в Музеен коплекс – Банско.
Образователни интерактивни игри „Деца в музея" подаряват на децата спомени
за едно незабравимо лято в Банско.
Множество местни автори преобразяват фоайето на Туристическия
информационен център, където се организират изложби на теми живопис,
фотографски изложби, художествена обработка на дърво и дървопластика,
рисувано стъкло, икони, енергийни картини, ковано желязо и други.
[16]

Програма за управление на Община Банско 2019-2023 г.
Годишен отчет за изпълнението през 2020 г.

С всяка измината година броят на творците, желаещи да предоставят свои
творби пред обществеността и гостите на града се увеличава. През 2020 г. те
бяха 14 на брой.
Разбира се, помислено е и за кино феновете с различни филми за Банско и
бански дейци, представители на духовния и на литературния свят, които се
прожектират в Туристически информационен център.
Знаейки за този проект, много туроператори следят ежедневната
програма

на

събитията

и

включват

посещение

на

Туристически

информационен център в туровете на техните туристи.
ПРИОРИТЕТ 5: ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕН РЕД, ПРАВА И СИГУРНОСТ
С цел осигуряване спокойствието и сигурността на жителите и гостите на
Община Банско, ръководството на общината работи в тясно сътрудничество с
органите на Полиция и РСПБЗН. Предприети са редица действия за
оптимизиране работата на отдел „Обществен ред и сигурност”. Разширена е
системата за видеонаблюдение в цялата община. Организира се редовното
поддържане

на

вертикалната

и

хоризонтална

маркировки

в

града.

Преразгледана е организацията на движението в град Банско. Организирано бе
обществено обсъждане на организацията на движението в Старинния квартал и
бяха приети нови правила за паркиране и движение, които удовлетворяват
всички граждани. Направена е промяна на Наредбата за платено паркиране на
територията на Община Банско, като е дадена възможност за включване и
изключване на редица улици като зони за платено паркиране. Промените в
Наредбата

позволиха

много

граждани

да

си

закупят

предварително

целогодишен абонамент за паркиране при облекчени условия.
Утвърдена е работата на МКБППМН като основен орган и координатор
на системата за превенция на детското асоциално поведение и непрестанно
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междуинституционално взаимодействие. Комисията провежда регулярни срещи
на членовете, изготвя предложения по проблеми на предотвратяването и
противодействието на престъпността и противообществените прояви на
малолетните и непълнолветните; осигурява подкрепа на деца и семейства в
риск

или

извършили

противообществени

прояви,

чрез

насочване

и

предоставяне на социални услги в общността, финансова и друга помощ;
осигурява психологическа подкрепа на учениците от гимназиите и училищата
Община Банско.
С цел сигурност на гражданите редовно се наблюдават нивата на реките в
град Банско и всички селища в общината, като в случай на необходимост
реакциите са били бързи и адекватни.
Извършен

е „Ремонт на подпорна стена в село Филипово, община

Банско“; Изготвен е работен проект за обект: „Реконструкция на съществуваща
подпорна стена в с. Осеново с местоположение: Участъка между о.т. 10 и о.т.
17 по плана на с. Осеново, Община Банско“; Осигурени са средства за
укрепване дъното на река „Глазне”.

ПРИОРИТЕТ 6: С ГРИЖА ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
През 2020 г. Община Банско продължи своята политика за подпомагане
развитието на спорта. Въпреки недоброто финансово състояние, са
осигурени средства

от общинския бюджет за подпомагане на спортни

клубове на територията на община Банско, както и на отделни спортисти за
участие в спортни прояви. Организирани и подпомoгнати са различни спортни
прояви. Подпомогнато е организирането на пореднич кръг от Световната купа
по ски за мъже и Световното младежко първенство по ски.
Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни организира широка програма „Здравей, лято”, в която на децата
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и младежите от Община Банско бяха предложени редица спортни занимания и
занимания по интереси.
Отдел „Екология” организира:
- открит урок за засаждане на жълъди с деца от 1 до 4 клас и предучилищна
група на детските градини и училища;
- цветно предизвикателство за малки и големи "Да посадиш дърво и цвете",
започва в началото на м.май. Участие взимат всички снимки на лично засадени
дървета, цветя и декоративни храсти, в периода на извънредното положение;
- по повод седмицата на гората, в началото на м.април, засаждане на
широколистни и иглолистни фиданки;
- открит урок за засаждане на рози и жълъди с деца от Дневен център
"Здравец", гр.Банско;
- кампания за разделно събиране на отпадъци от хартия на територията на
Община Банско с мото : "Всички заедно в грижа за природата".
Извън спортните клубове, общината със съдействието на „Юлен” АД е
подсигурила ски карти за над 1000 деца и младежи от общината, които могат да
практикуват зимните спортове през уикендите и през ваканциите.
ПРИОРИТЕТ

7:

РАЗВИТИЕ

НА

ЕКОЛОГИЧНО

БАНСКО

КАТО

ГАРАНЦИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕТО НА ПРИРОДАТА И ЗДРАВЕТО НА
БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ
Стремежът на община Банско е нейните граждани да живеят в чиста и
комфортна жизнена среда, в унисон с природата и с мисъл за идните
поколения. Основната цел е превръщането на община Банско в приветливо
място за живеене с тенденция за намаляване количеството генерирани
отпадъци. От голямо значение за подобряване на средата на живот и бизнес в
селата и градовете на общината е насочване вниманието за развитие на
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екологията и подобряване състоянието на околната среда на територията на
общината. Усилията и през 2020 г. продължават да са насочени към решаване
на проблема с цялостното подобряване на физическата среда, съпътствано от
подобряване на уличната инфраструктура, а оттам и качеството на атмосферния
въздух. Предвижда се и подобряване на третирането на твърдите битови
отпадъци – изграждане на сепарираща инсталация на регионалното депо в гр.
Разлог, съвместно със съседните общини, както и целенасочени усилия за
стимулиране разделното събиране на отпадъци.
Общинската администрация отделя специални грижи за постоянно
поддържане, почистване и облагородяване на парковете,

градинките

и

зелените площи, любимо място за отдих, разходки

и развлечения.

Продължава да стои на дневен ред иамбицията на ръководството на Община
Банско да увеличи места за отдих за гражданите и гостите на общината. През
2020 г. е изпълнена по - голямата част от
финансирано

от

ПРСР

за

проектно

предложение,

ремонт, рехабилитация и реконструкция на

улици, тротоари и зелени площи по ул. „България”, ул. „Глазне, и ул. „Цар
Симеон” в гр. Банско , както и ул. „Георги Темелков”, гр. Добринище.
Полагани бяха целенасочени грижи

за съществуващия ландшафт -

оборка и почистване на зелените площи; снегопочистване; подсяване, сеене и
торене; интензивно поддържане /по график редовно окосяване на зелените
площи/; провеждане на дейности, свързани с растителна защита; поддържане на
съществ.поливни системи, частична реконструкция при доказана необходимост
и/или изграждане на нови полета; реконструкция на съществ. зелени площи и
дървесна растителност/през пролетта на 2020г. в ЦГЧ бяха премахнати болни,
изсъхнали и опасни дървета с цел безопасност/. На ул."България" са засадени
28 броя обикновен явор. Извършен е обстоен мониторинг на съществуващата
дълготрайна дървесна растителност на ул."Цар Симеон" и ул."Глазне" в
гр.Банско. В рамките на Национална програма "ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА -
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2020г." на тема : "Аз обичам природата - и аз участвам" беше озеленен
общински терен в град Добринище.
Изпълнен беше проект „Подобряване на енергийната ефективност на
административни сгради на територията на Община Банско - кметство в гр.
Добринище, кметство в с. Места и административна сграда в гр. Банско”,
финансиран по ПРСР 2014 – 2020 г.
Екологичната политика на община Банско се осъществява съгласно
Програма за опазване на околната среда на община Банско и действащото
законодателство в Република България.
Приключена беше и биологичната рекултивация на старо депо за ТБО в
рамките на проект „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови
отпадъци (ТБО), гр. Банско”. Обектът е въведен в експлоатация.
Продължава изпълнението на договор за сътрудничество в областта на
разделното събиране на отпадъци от опаковки на територията на община
Банско между „Екопак България” АД и община Банско, като се извършва
разместване на цветните контейнери с цел максималното им използване.
През 2020 г. е актуализирана наредбата за овладяване популацията на
безстопанствени кучета, спрямо законоустановените изисквания и нормативи и
Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците
на територията на община Банско с цел – по - добро административно и
законосъобразно обслужване. Актуализирани и сключени са договори със
специализирани фирми и организации за опасни отпадъци, (ИУЕЕУ, ИУЦЧМ,
Странични животински продукти, ИУЕЛЛ, Батерии и акумулатори, Разделно
събиране на отпадъци от опаковки).

Договорите са сключени спрямо

изискванията по Закона за управление на отпадъците.
С цел ограничаване популацията на бездомните кучета община Банско е
сключила договор с оторизирана фирма, която да извършва тези дейности на
територията на община Банско. Изработен е Подробен устройствен план за
изграждане на приют за кучета, койте е в процес на съгласуване.
[21]
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Дейностите по регистрация на кучетата се извършват по реда на чл.
175

от

Закона

за ветеринарно-медицинската дейност. Като от общинска

администрация - Банско се издават удостоверения за регистрация на
собствениците.
Услугите по транспортиране на смесени битови отпадъци и разделно
събиране и транспортиране на биоотпадъци в населените места на територията
на община Банско, метене на улици, тротоари, площади и други обществени
обекти, почистване на вади, шахти и водостоци и зимно снегопочистване и
поддържане на вътрешната улична мрежа на град Банско и град Добринище се
извършат по сключен през 2019 г. договор между Община Банско и ДЗЗД
„Чистота Банско”.
Организирана е и разяснителна кампания за популяризиране на разделно
събиране на отпадъци и кампания за събиране на хартия, насочени към деца,
бизнес институции, жители и гости на Банско.
Общината успя да намали и елиминира напълно нерегламентираните сметища
на територията си.
Подготвени са

изходящи документи за обследване на уличното

осветление в община Банско за кандидатстване за финансиране с европейски
средства.
И през 2020 г. продължи мониторингът на находище на минерални води
Добринище. За тази цел се извършват сезонни измервания на находището,
които оценяват качествените характеристики на находището за установяване на
негативни процеси, прогнозиране на тяхното развитие и ограничаване на
вредните последствия.
ПРИОРИТЕТ 7: ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО И ЕФЕКТИВНОСТТА НА
АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Пандемията ни показа колко важни са цифровите активи и как мрежите,
свързаността, данните и добрите цифрови умения поддържат икономиката и
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обществото. С цел адаптиране към изискванията за дистанциране заради Ковид
– 19 цифровите технологии изиграха ключова роля. В Община Банско са
въведени 83 вида електронни услуги, достъпни на електронната страница на
Община

Банско.

Това

дава

възможност

на

потребителите

на

административни услуги да подават своите заявления не само на гише, а и по
електронен път.
Въведена е разширена деловодна справка – информационна услуга,
достъпна на общинската електронна страница, която показва всяка стъпка при
изпълнението на подадените заявления. Работата на общинските служители е
напълно прозрачна и проследима.
Внедрена е деловодна система „Акстър кметства” – свързаност на
кметствата с информационната система на Общинска администрация Банско.
Посредством уеб базиран интерфейс, служителите в кметствата на територията
на общината работят с общинската деловодна система, въпреки отдалечеността
на работните си места.
Въведена е услуга за онлайн проверка и онлайн заплащане на данъчни
задължения. Обновена е официалната електронна страница на
администрацията, като е подобрена нейната достъпност, функционалност и
естетичен вид.
Въведено е електронно приложение „Е - приемно време” за онлайн
организация на приема при кмета и ръководството на Община Банско. Започна
работа и електронната система „Кмете, виж”, посредством която гражданите
могат да подават сигнали за нередности и проблеми.
интеграция

Осъществена е

на деловодната система на общината по електронен път през

Системата за електронни услуги на ДАЕУ, през „Системата за сигурно
електронно връчване“ на ДАЕУ и от портала AUSLUGI.COM; Внедрен е
модул, позволяващ получаване, изпращане и автоматично завеждане на
входящи електронни съобщения в деловодната система на общината „ Акстър
мейл клиент”; Внедрена е мобилната версия (Отдалечен достъп) на системата
[23]
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Акстър офис- «Акстър уеб офис» и издадени лицензи за ползване; Внедрен
модул в Акстър офис – «Информация за хартиен документ».
Община Банско предоставя следните технологии за идентификация на
гражданите и организациите: възможност да се идентифицират и автентикират
посредством системата е-автентикация и системата ПИК на НАП, квалифициран
е- подпис, код за верификация, издаван в офис на администрацията.
Редовно се актуализират всички нормативни документи, приложими за
администрацията на Община Банско. Служителите от администрацията участват
в различни видове обучения и подобряват своите знания и квалификация.
Изводи относно изпълнение на Програмата за управление на община Банско
за мандат 2019 – 2023 година
За изпълнение на „Програмата за управление на Община Банско“ през
2020 г. са положени целенасочени усилия от целия ми екип, което може да се
види от направения преглед на реализираните и в процес на реализация
проекти.
Въпреки неблагоприятните икономически обстоятелства през 2020 г.,
финансовият ресурс, осигуряван за реализацията на програмата, бележи
тенденция за стабилизиране и увеличаване размерите на осигуряваните
средства. Колебанията в размера на инвестициите дават отражение основно в
инфраструктурното развитие, в обновяване на селищната среда и др.
Възможностите за кандидатстване с проектни предложения за община Банско
пред донорски програми в национален мащаб бяха силно ограничени.
Най-големи усилия са насочени, безспорно, в развитие на туристическата
дестинация Банско и в прилагането и използването на възможности за
разнообразяване на туристическия продукт. Пандемичната ситуация постави
бранша в изключително тежки условия и с оглед на факта, че туризмът е
основен фактор за повишаване на икономическия растеж в региона,
трудностите се усещат осезаемо. Въпреки затрудненията Община Банско и през
[24]
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2020 г. продължи с последователната си политика за изграждане на имидж на
Банско като уникално място за развитие на целогодишен туризъм.
Най-видим ефект и въздействие на Програмата в общината през 2020 г. се
наблюдава при инвестициите в базова инфраструктура, които от своя страна са
основа за привличане не само на туристи, но и на инвеститори в общината.
Рехабилитирани са улици в градовете Банско и Добринище. Модернизира се
непрекъснато екологичната инфраструктура. Реализирани са значителен брой
дейности за подобряване условията на живот и естетизация на средата в
населените места. Подобрено е качеството на околната среда.
Много добри резултати са постигнати в изпълнението на мерки и
инициативи за подобряване на

публичните

услуги

–

достъпа

до

образование, социални услуги, културни и спортни дейности. Значителни са
усилията по намаляване безработицата и стабилизиране и нарастване на
заетостта в общината, чрез включване в различни програми.
Подобрява се качеството на административните услуги, създадени са
електронни

онлайн

услуги

за

бизнеса

и

Общинската

гражданите.

администрация е натрупала сериозен опит в разработването и изпълнението на
стратегически планови документи и в проектната дейност, като е изградила
капацитет в тази област.
Като водещ през 2020 г., се очерта проблемът, породен от факта, че
оперативните програми за новия програмен период 2021-2027 г. отново
сериозно закъсняха с отварянето на схеми за финансиране

на

общински

проекти. Дори не всички финансови инструменти успяха да стартират в
рамките на изтеклата календарна година. Забавяне е налице също и при
оценката на проектни предложения от страна на оценителните комисии
при Управляващите органи.
Възникналата пандемична ситуация също силно комплицира процеса на
привличане на външно финансиране в Община Банско с всички произтичащи
от това негативни последствия. Въпреки невъзможността за привличане на
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свежи средства от ЕС, бяха осигурени средства за финансиране на ключови за
Община Банско обекти от държавния бюджет.
Резултатите от изпълнението на Програмата през 2020 г. показват
значителен напредък при реализиране на основните цели и приоритети.
Договорени са ресурсите за реализация на доста скъпи мерки, целящи
подобряване средата на живот в Общината. Много от мерките можем да
отчетем като изпълнени.
Важна задача си остава и диверсифицирането на туристическия продукт
в общината и развитието на нови алтернативни форми на туризъм, които да се
базират на използването на местния потенциал и ресурси, което е задача с
продължение и не се изчерпва с мерките на програмата. Това изисква
привличане на местни и чуждестранни инвестиции в развитието на
разнообразни форми на туризъм извън традиционния за общината до този
момент зимен ски туризъм и още по-добър маркетинг и реклама на
дестинацията. 2020 г. беше изключително трудна за туристическия бранш, но
целенасочените усилия на Община Банско дадоха резултат в запазване имиджа
на Общината и възобновяване (макар и в по – малки размери) на туристопотока.
Продължават усилията за подобряване на водопреносната мрежа и за
изграждане на канализационната мрежа. Реконструкцията и модернизацията на
пътната инфраструктура, в това число и уличната мрежа, остава един от
приоритетите в политиката на общината за подобряването на качеството на
живот и привлекателността на населените места.
При реализация на Програмата бяха потърсени нови възможности за
финансиране на готови проекти на общината и подобряване на условията за
включване на местни организации при разработването и изпълнението на
проекти. За тази цел са проведени срещи с представители на организации,
културни и учебни заведения на територията на Община Банско и извън нея, с
цел взаимен обмен на информация, относно изпълнението на мерките и
задълбочаване на диалога. Спазването на принципа на партньорство дава
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възможност за по-задълбочено идентифициране на съществуващите проблеми
и съответно намиране на най-подходящия начин за тяхното решаване.
Създаването на предпоставки за засилване активността на заинтересованите
страни може да има голямо значение за постигане на заложените цели и
приоритети и за успешна реализация на Програмата. Повишената ангажираност
на бизнеса и местната общност ще доведе до увеличаване на добавената
стойност и подобряване на ефективността на разработване на местни
политики.
Но най – важният приоритет си остава запазване здравето на гражданите
на Община Банско, който приоритет ще бъде водещ във всички наши действия.

Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Уверявам ви, че ще продължим да насърчаваме всички идеи и усилия за
силна икономическа среда. Ще преследваме приоритетите си и през следващите
години от мандата.
Благодаря на всички участници в тази сложна битка с коварния и
невидим враг. Благодаря и на хората, които въпреки пандемията, остават на
своите места. Благодаря на моите заместник-кметове и цялата администрация,
на общинските съветници, на кметовете и кметските наместници, защото във
всеки един момент са близо до хората. Благодаря на всички граждани на
Община Банско за активната им позиция.
Заедно ще се справим!
Иван Кадев
Кмет на Община Банско
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