
Общинска администрация - Банско

къде влОжихме парите 
От платени данъци и такси - 2014?
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Уважаеми данъкоплатци,

За нас е важно да Ви показваме в как-
во инвестираме, за какво изразходваме 
парите, постъпили от данъци и такси 
– Вашите пари!
Ние знаем, че грижата за подрастващо-
то поколение е в основата на бъдещето 
на общината.
Ние знаем, че образованието на децата 
е от решаващо значение за развитие на 
Община Банско.
Ние знаем, че грижата за Вашите въз-
растни родители е от изключителна 
важност за Вас.
Ние знаем, че имате нужда от съвре-
менна медицина и здравеопазване.
Ние знаем, че изграждането, модерни-
зирането и подобряването на инфра-
структурата е приоритетно за привли-
чане на инвестиции и туристи.
Ние знаем, че е изключително важно за 
Вас да получавате качествено админи-
стративно обслужване.
Ние знаем, че искате да живеете в чист 
и красив град.
Горд съм с Банско и хората, които жи-
веят и работят тук!
                                  Благодаря Ви!

Георги икономов
Кмет на община Банско

»  Ако платите дължимия патентен данък за цялата година до 31 януари ползвате 
5% отстъпка;
»  Ако платите своите данъчни задължения до 30 април ще получите 5% отстъпка 
от дължимата сума за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и 
данък върху превозните средства;
»  Може да проверите данъчните си задължения на интернет страницата на общината: 
www.bansko.bg/Местни данъци и такси/Проверка на данъчни задължения/Потребител;
»  Може да заплатите данъчните си задължения по следните начини:

• На Каса Данъци в сградата на Общинска администрация – Банско;
• По банков път на следната банкова сметка:
Банка :ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
IBAN : BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5
BIC код: FINVBGSF
Задължителен код според вида на плащане
Код за вид плащане: 44 21 00 – Данък недвижими имоти; 44 24 00 – Такса за 
битови отпадъци;44 23 00 – Данък върху превозните средства (МПС);44 14 00 – 
Окончателен годишен патентен данък.
• Чрез e-pay: www.bansko.bg/Местни данъци и такси/Проверка на данъчни задъл-
жения/Oнлайн плащане;
• С пощенски запис. 

»  За контакти и повече информация:
• На телефони: 0749/88638; 0749/88639 и 0749/88640;
• Чрез имейл: taxes@bansko.bg;
• Чрез уеб сайта на общината: www.bansko.bg, както и 
• В сградата на Общинска администрация – Банско, 
ет.1/партерен етаж/, ст.102 и на Каса Данъци;

»  Данък върху недвижимите имоти се дължи с 50% отстъпка, когато имота е ос-
новно жилище.
»  Данък върху недвижимите имоти се дължи със 75% отстъпка за имот, който е 
основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто. 
»  Се освобождава от данък, лекият автомобил - собственост на лице с намалена 
работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб.см и с 
мощност до 117,64 kW.

знаете ли, че:

»   Физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена 
работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват 
намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не 
наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;
»  Физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд 
през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1 - 
36 на приложение № 4 към Глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и такси, 
заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-
висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага.
»  Физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извърш-
ват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 - 29 и 31 на приложение № 
4 към Глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто 
от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността 
лично и не наемат работници през цялата данъчна година;
» Лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за 
занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10, 12 и 13 на приложение № 
4 към Глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от 
определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при 
условие че към декларацията по чл.53 е приложено копие от удостоверението за вписване в 
регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.
При извършването на административните услуги сме въвели принципите за комплексно 
административно обслужване. За вас това означава, че ви обслужваме без да искаме от 
вас информация и доказателствени документи, с които администрацията ни разполага 
като удостоверения за наследници, данъчни удостоверения, оценки и др.
Всички тези документи ги осигуряваме служебно, в рамките на основната услуга, която 
сте заявили, като така ви спестяваме времето за пътуване, заявяване и получаване на 
тези документи и свързаните с това разходи. Свържете се с нас за допълнителна инфор-
мация при необходимост.

И не забравяйте, ние работим за Вас от 7,30 – 18,00 ч от понеделник до петък и сме 
готови да откликнем и отговорим на всички въпроси, защото Вие сте значими за нас!

Ние сме тук, за да Ви служим!



» Детските градини и ясли на територията на общината са 
с най-ниска месечна такса;

» Подпомагаме финансово семействата с репродуктивни 
проблеми на територията на общината;

 » Грижим се за физическото възпитание и спорта 
 на децата ни. Те имат възможност да спортуват в 

различни спортни клубове и школи, според 
интересите им – безплатно;

» Организираме лятна програма с курсове и занимания 
по интереси за нашите деца. Всички школи са напълно 

безплатни.

» Вашите възрастни родители, както и социално слаби и 
хора в неравностойно положение получават топла храна до 
домовете си с минимална такса;

» Вашите възрастни родители водят активен социален 
живот;

 » Подпомагаме 15 социални заведения, в които живеят 
или посещават над 480 потребители на социални услуги;

» Грижим се за сигурността на жителите 
  и гостите на общината;

» Опазваме и развиваме културните 
   забележителности на града ни;

» Подпомагаме организирането на културни мероприятия;

» Привличаме инвестиции и правим общината ни по-добро 
  място за живеене!

с вашата пОдкрепа:пОдрОБен Отчет на изразхОдваните суми От съБрани данъци на теритОрията на ОБщина БанскО

 1. Изработване на Общ устройствен план на община Банско; 2. Изработване на Подробни устрой-
ствени планове и планове за регулация и застрояване на селищни образувания „Гуровица”, „Свети 
Иван”, „Грамадето”, „Кошерината”, „Карантията”, „Средореко”, „Асаница”, „Герачини улици” в земли-
щето на град Банско; 3. Изработване на проект за реконструкция на ул. „Пирин” (от пл. Възраждане 
до ул. „Отец Паисий”); 4. Изработване на идеен и работен проект за реконструкция на ул. „Гоце 
Делчев” – Банско; 5. Изработване на иконографски проекти за изписването на храм „Св. Троица”; 6. 
Изработване на работен проект за допълнително водоснабдяване на гр. Банско от м. Караманица 
7. Изработване на работен проект за изграждане на нова детска градина в гр. Банско; 8. Изработ-
ване на идеен проект за реконструкция на Градски парк – Банско; 9. Изработване на Подробен ус-
тройствен план и работен проект за кръгово кръстовище (ул. „Цар Симеон, ул. „Иконом Чучулайн” и 
ул. „Рила”, гр. Банско); 10. Изработване на работен проект за жилища за социално-слаби в гр. Банско; 
9. Изработване на работен проект за нов довеждащ водопровод за гр. Добринище; 10. Изработване 
на работен проект за разделно водоподаване на селата Места и Филипово”;11. Изработване на 
работни проекти за подпорни стени села;    377 750 лв.

1. Асфалтиране, ремонт и изграждане на нови улици в гр. Банско, поддръжка и ремонт на улична 
мрежа – асфалтиране и изкърпване на дупки, рехабилитация на улици и тротоари, вкл. ул.”Отец 
Паисий” – I част и част от ул. „Ст. Стамболов”; ул.”Тодор Александров”; ул. „Кир Благо Тодев”; част 
от ул. „Найден Геров”; 2.Рехабилитация на улица Пещерите; 3.Изграждане на улица в кв. 360 по плана 
на гр. Банско. 4. Изграждане на паркинг на ул. „Глазне”,Банско; 5. Архитектурно – художествено оф-
ормление на мост ул. „Патриарх Евтимий” – гр. Банско; 6. Архитектурно-художествено оформление 
на входа на гр. Банско, посока гр. Добринище; 7. Рехабилитация на Градски парк – гр. Банско; 8.Раз-
ширяване на съществуващ Гробищен парк – Банско с изграждане на допълнителна площ в размер 
на 9 000 кв.м.; 9. Изработване на 2 броя порти за гробищен парк - Банско; 10. Поддръжка и ремонт 
на улична мрежа – асфалтиране и изкърпване на дупки, рехабилитация на улици и тротоари - Добри-
нище, вкл. ул.”Тодор Каблешков”, ул. „Търговска”, ул. „Вела Пеева”, ул. „Васил Коларов”; 11.Ремонт на 
канали; 12.Ремонт на улица в с. Места; 13. Ремонт на обществена чешма с. Места; 14. Ремонт на 
напоителен канал в с. Филипово; 15.Ремонт на складово помещение  с.Филипово; 16. Изграждане на 
подпорни стени – села; 17. Изграждане на подпорни стени път с. Места – с. Филипово; 18. Ремонт 
шадраван – с. Обидим;  2 563 781 лв.

Изграждане на детска площадка в с. Филипово, община Банско; 14 885 лв.

Подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми по реда на Правилник за финансово подпома-
гане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи с репродуктивни проблеми на 
територията на Община Банско  4 000 лв

Охрана на общинските обекти на територията на общината (вкл.Военно поделение – Банско) и пови-
шаване на сигурността в Банско през активния сезон (вкл. командировки полицаи); видеонаблюдение 152 000 лв.

Улично осветление и улични чешми на територията на община Банско (вкл.ремонт и поддръжка) 360 887 лв.

Разходи за бани и перални 102 700 лв.

Организиране на културни мероприятия:1. Фестивал между 3 планини; 2. Летни театрални вечери; 3. 
Лятна киномания под звездите; 4. Международен джаз фестивал; 5.Оперен фестивал; 6. Фестивал на 
планинарския филм; 7. Откриване на зимен сезон; 8.Кукерски фестивал; 9. Бабин ден; 10. Това е Банско 
- кулинарна изложба; 11. Ден на самодееца; 12. Цветна Цветница – концерт; 13. Великденски концерт; 
14. Честване на Деня на славянската писменост и култура; 15. Международен ден на детето; 16. Рок 
концерт на официалната трибют група на Дийп Пърпъл; 17. Баскер фест 20. Чествания на Деня на 
Банско и Добринище; 21. Илинденско-преображенското въстание; 22. Ден на будителите; 23. Турнир 
по спортни танци;  24.Отбелязване на официални празници и паметни дати; 25. Конкурси и четения 407 431 лв.

Подпомагане на читалищата на територията на общината 139 760 лв.

Подпомагане на Музеен комплекс – гр.Банско 53 091 лв.

Подпомагане на религиозните храмове на територията на общината, вкл. Зографски манастир в 
Атон 182 453 лв.

Озеленяване, ремонт и изграждане на поливни системи, закупуване на клонодробилка за компостиране 
на растителни отпадъци, опазване на околната среда на територията на общината, поддържане на 
собствена оранжерия за отглеждане на разсад и цветя; 218 780 лв.

Сметосъбиране, сметоизвозване и снегопочистване 1 197 059 лв.

Образование, вкл.: 1. Транспорт на ученици от селата до професионалните гимназии; 2. Подпомага-
не на СОУ”Неофит Рилски” гр.Банско;  3. Подпомагане на НУ”Св.Паисий Хилендарски” гр.Банско ;  4. 
Подпомагане на ОУ „Св.Климент Охридски” гр.Добринище; 5. Подпомагане на ОУ „Кирил и Методий” 
с.Места; 6. Ремонт на ОДЗ Здравец – Банско”; 7. Ремонт на ЦДГ - Места 192 792 лв.

Подпомагане на ОДЗ – Банско и ЦДГ - Места 376 023 лв.

Насърчаване на физическото възпитание и спорта, включващо подпомагане на: ФК Банско, ФК 
Добринище, Клуб по ски-Банско; Таекуон-до клуб ХОУК-Банско; Кик-бокс клуб-Банско; Бадминтон клуб-
Банско, Мото клуб Моторел; Подпомагане на Планинска спасителна служба и др. 724 431 лв.

Финансово подпомагане на МБАЛ-Разлог и здравеопазване   32 710 лв.

Социални дейности, вкл.: Домашен социален патронаж, изхранващ около 290 нуждаещи се лица; 2. 
Социално предприятие, в което работят хора с увреждания от Защитени жилища 1, 2, 3, 4 и Наблю-
давано жилище; 3.Клубове на пенсионера във всички населени места на територията на общината, 
както и подпомагане разкриването на нови услуги, отговарящи на европейските изисквания; 4. 
Закупуване на бус с пневматична рампа за лица в неравностойно положение; 388 793 лв.

Обредни дейности-траурни услуги 66 511 лв.

визуализация на разхОдите 
От данъци:


