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Годишния доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 г., за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. е приет с Решение № 921 от Протокол № 48/28.02.2019 г. на
Общински съвет – Банско и е четвърти по ред.

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие за 2019 година
е разработен в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие и Правилника за
неговото прилагане
Съгласно чл. 91, ал.8 от ППЗРР, настоящият доклад съдържа:
Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие
съдържа информация за:
1. общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия в общината;
2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за развитие
въз основа на индикаторите за наблюдение;
3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в т. ч.:
а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на
данни;
б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за развитие
през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на общинския план за развитие;
г) (доп. - ДВ, бр. 50 от 2016 г.) мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината, включително мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече
настъпилите промени;
д) мерките за прилагане принципа на партньорство;
е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година;
4. (нова - ДВ, бр. 50 от 2016 г.) изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и
приоритетите на общинските планове за развитие и на областната стратегия за развитие;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 50 от 2016 г.) заключения и предложения за подобряване на резултатите
от наблюдението.
ІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА OБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ И В
ЧАСТНОСТ ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В ОБЩИНАТА
ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Банско е малката по територия и брой на населението община. През 2019 година продължава тенденцията за застаряване на населението на община Банско. Към 31.12.2019 г., населението в община Банско възлиза на 13 488 жители.
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Броят на младите хора и на хората в трудоспособна възраст в община Банско през последните години намалява. Тенденцията е възрастовата структура на населението да продължи да се влошава,
като броят на хората в надтрудоспособна възраст да нарасне за сметка на тези в трудоспособна
възраст.
Изводът, който се налага е, че населението на община Банско бележи трайна, но все още слаба тенденция на застаряване. Икономически активните лица все още заемат значителен дял във възрастовата структура на населението.
БЕЗРАБОТИЦА
Броят на регистрираните безработни в община Банско към месец декември 2019 г. е 361 души
или 5.4%, за сравнение безработицата в община Банско през 2018 г. е 463 души или 6,9 %, а
в област Благоевград, за същият период е 9,3 %. Тенденцията е към запазване на процента на безработица през последните години.
ФИНАНСИ
Бюджетът на Община Банско към 31 декември 2019 г. е в размер на 21 245 362 лв. За сравнениекъм 31.12.2018 г. той е 20 091 935 лв. Изпълнението на местните приходи за 2019 г. е 92,41 %, а
за 2018 г. – 89,63 %. Наблюдава се тенденция за увеличаване обема на събрани приходи през
2019 г. в сравнение с 2018 г.
Община Банско няма просрочени задължения към доставчици.
През 2016 г. Община Банско е получила от фонд ФЛАГ кредит за финансиране на дейности, свързани с реализация на проект "Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на
гр. Банско с изграждане на ПСОВ". Заемът е в размер на 8 200 000 лв., 5 000 000 лв., от които за
мостови кредит и 3 200 000 лв. – съфинансиране по проекта. Остатъчен размер на дълга към
31.12.2019 г.: 6 167 800 лв.
Няма сключени договори за кредит с финансови институции за финансиране на спечелени проекти
по оперативните програми. Всички дейности по проектите са реализирани със средства от Управляващите органи по Оперативните програми и заем от общинския бюджет и Фонд ФЛАГ.
Общи условия за изпълнение на общински план за развитие (ОПР) и в частност промените в
социално- икономическите условия в общината
През анализирания период неблагоприятни са тенденциите за развитието на човешкия ресурс. Продължаващото негативно развитие на демографския фактор е с последици не само за развитието на
социалната, а и на икономическата сфера. Финансовият ресурс , осигуряван за реализацията на
ОПР, бележи тенденция за стабилизиране и увеличаване размерите на осигуряваните средства. Колебанията в размера на свежите инвестиции (нарастване или намаляване на същите) 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 са силно ограничени.
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Налице са положителни промени в институционалната среда, свързани с подобряване на административния капацитет. Община Банско показва успехи при подобряване структурата и капацитета на
местното самоуправление, създаването на партньорства за место икономическо развитие, включително и по линия на трансграничното сътрудничество.
Изминалата 2019 г. бе динамична година в икономически и политически план. В тези условия местната власт последователно и систематично изпълняваше редица дейности от местно значение, които законът е представил 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.
III. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ ОТ
OБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Общинският план на община Банско представлява съчетание на визия, четири стратегически
цели, единадесет приоритетни области, 36 специфични под цели. Формулираните предложения
за развитие отчитат законодателната и стратегическата рамка на регионалното развитие в европейското и националното пространство.
Основен източник за набиране на информация за нуждите на наблюдението и контрола по изпълнение на Общинския план за развитие на община Банско 2014 - 2020 г. е Програмата за реализация
на Общински план за развитие на община Банско 2014 - 2020 г. С програмата за реализация на Общинския план за развитие се конкретизират мерки за развитие, проекти / дейности за тяхното изпълнение, финансов ресурс, звена за изпълнение.
По- конкретно, в изпълнение на Общински план за развитие на община Банско 2014-2020 г. по
приоритети и специфични цели в отделните направления бе постигнато следното:
1.
ПРОЕКТИ РЕАЛИЗИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ВЪНШНИ ДОНОРСКИ ПРОГРАМИ
1.1. Програма за развитие на селските райони 2014-2020
1.1.1. „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Банско: ул. „Цар Симеон“ между кръстовищата 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) и рехабилитация на улична мрежа в
гр. Добринище – ул. „Георги Темелков“
(Стратегическа цел 2 “ Балансирано развитие на селищна мрежа като териториална основа за осъществяване на устойчив жизнен цикъл на населението”, Приоритет 2.2. „Създаване на условия за
инфраструктурно развитие на общината, осигуряващо условия за формиране нажизнена среда по
европейски стандарти, съобразена с развитието на бизнеса и потребностите на населението“ Специфична цел 3.1.1. “Изграждане, рехабилитация и поддържане на пътната и уличната инфраструктури в населените места в общината, за подобряване на свързаността и достъпа до публични услуги
и за подобряване организация на движението”
 Обща цел на проекта: рехабилитация на улици в гр. Банско и гр.Добринище
 Период на изпълнение: 13.03.2018 г. – 12.03.2021 г.
 Стойност на проекта: 1 888 988,97 лв.
 Постигнати резултати: проведени процедури за възлагане на обществени поръчки в рамките на
проекта и стартирало изпълнение.
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1.2. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ХРАНИ”
1.2.1. Проект „Топъл обяд в община Банско- II етап” (Стратегическа цел 3 „Подобряване условията на живот, социалния климат и развитие на човешкия капитал“ Приоритет 3.1 “Подобряване
на достъпа до образование, здравеопазване и социални дейности и предотвратяване на рисковете за социално изключване” Специфична цел 3.1.1 “Развитие на социалните услуги и социалната
интеграция”).
 Обща цел на проекта: Проектът допринася за постигане общата цел на оперативната
програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с
храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение. Предлаганите дейности в рамките на
проекта ще осигурят подкрепа на целевите групи. Обществената трапезария е мобилна услуга и
предоставя възможност да достигне до по-голям кръг нуждаещи се хора. Дейността изисква поголям ресурс, но решава значително повече проблеми, като осигурява подкрепа в ежедневието на
стари хора и хора с увреждания, които живеят сами в изолирани населени места. За тази цел са
осигурени транспортни средства и човешки ресурси за разнос на готовата храна.
 Период на изпълнение: 03.05.2016 г. – 30.04.2020 г. (удължен с 4 месеца)
 Стойност на проекта: 169 909,24 лв. (увеличена с 15 815,24)
 Постигнати резултати: Осигурен топъл обяд на 71 лица представители на целевата група в община Банско; Предоставени консултации на лицата от целевата група от социален работник;
1.3. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
1.3.1. Проект „Патронажна грижа в Община Банско” (Стратегическа цел 3 „Подобряване условията на живот, социалния климат и развитие на човешкия капитал”, Приоритет 3.1
“Подобряване на достъпа до образование, здравеопазване и социални дейности и предотвратяване
на рисковете за социално изключване”, Специфична цел 3.1.1 “Развитие на социалните услуги и
социалната интеграция”) цели подобряване на качеството на живот и възможностите за социално
включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.
 Период на изпълнение: 08.05.2019 г.- 08.03.2020 г.
 Стойност на проекта: 65 923,20 лв.
 Постигнати резултати: Осъществен подбор на потребители
1.4. ПУДООС
1.4.1. Проект “Затваряне и рекултивация на старо депо за ТБО – гр. Банско”
(Стратегическа цел 2. “Балансирано устойчиво развитие, териториална свързаност и достъпност“, Приоритет 2.3. „”Щадящо” използване на природните ресурси и опазване на околната
среда”, Специфична цел 3.2.2. „Изграждане на екологична инфраструктура”)
 Обща цел на проекта: Основната цел на проекта е изпълнение на мерки за затваряне, техническа и биологична рекултивация на Депо за твърди битови отпадъци – гр. Банско и привеждането му
в съответствие с нормативните изисквания, с оглед предотвратяване, намаляване и ограничаване
на вредното въздействие на депата върху човешкото здраве и околната среда и изпълнението
на поетите от Република България като страна член на Европейския съюз ангажименти във връзка с
третирането на битовите, строителните и производствените отпадъци.
 Период на изпълнение: 20.06.2016 г.- 20.06.2019 г.
 Стойност на проекта: 1 819 066,19 лв. за техническа рекултивация
37 678,19 лв. за биологична рекултивация
 Постигнати резултати:
- изпълнена техническа рекултивация
- изпълнени дейности по биологична рекултивация, планирани за изпълнение през 1-вата , 2рата и 3-тата година. Предстои въвеждане на обекта в експлоатация.
1.4.2. „Облагородяване на спортна площадка” (Стратегическа цел 3 „Подобряване усло-
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вията на живот, социалния климат и развитие на човешкия капитал“ Приоритет 3.1 Подобряване на
достъпа до образование, здравеопазване и социални дейности и предотвратяване на рисковете за
социално изключване” Специфична цел 3.1.5 “Създаване на условия и стимули за развитие на
културата, масовия спорт и повишаване физическата култура на населението”).
 Обща цел на проекта: ремонт на спортна площадка разположена на пл. „Илинден”, Банско.
 Период на изпълнение: 17.05.2019 г.- 30.11.2019 г.
 Стойност на проекта: 9993,98 лв.
 Постигнати резултати: облагородена спортна площадка
1.4.3. „Изграждане на водопровод и разделна канализация за ул. „Глазне“ в участъка от ул.
„Иван Вазов“ до ул. „Христо Матов“, гр. Банско.” (Стратегическа цел 2 „Балансирано устойчиво развитие, териториална свързаност и достъпност”, Приоритет 2.2 ”Развитие на базовата инфраструктура, осигуряваща балансирано териториално развитие“, Специфична цел 2.2.1 “Развитие
на елементи на техническата инфраструктура съобразена с параметрите на максималното туристическо натоварване на територията”).
 Обща цел на проекта: Изграждане на разделна канализация по ул. „Глазне”.
 Период на изпълнение: 17.05.2019 г.- 30.11.2019 г.
 Стойност на проекта: 9993,98 лв.
 Постигнати резултати: одобрен от ПУДООС проект.

1.5. Фонд „Социална закрила”
1.5.1. „Организиране на отдих с участие в курсове по избор за потребители на Защитени жилища от Община Банско”(Стратегическа цел 3 “Съхранение и развитие на човешкия капитал
(подобряване качеството на живот – заетост, социално включване, качествени социални услуги)“
Приоритет 3.1. ”Подобряване на достъпа до образование, здравеопазване и друга социална инфраструктура и предотвратяване на рисковете за социално изключване” Специфична цел 3.1.1.
“Развитие на социалните услуги и социалната интеграция”
 Обща цел на проекта: организиране на отдих с участие в курсове по избор за потребители на
Защитени жилища от Община Банско.
 Период на изпълнение: 25.06.2019 г. – 30.09.2019 г.
 Стойност на проекта: 8 000,00 лв.
 Постигнати резултати: организиран отдих с участие в курсове по избор за 30 потребители на
Защитени жилища от Община Банско.
2.

КУЛТУРА, МАРКЕТИНГ И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА ТУРИЗМА

(В изпълнение на специфичните цели по приоритет Стратегическа цел 1. “Създаване на добра
бизнес среда за развитие и повишаване конкурентоспособността на икономиката“, Приоритет
1.2.“Запазване и доразвиване на водещите позиции на общината като национален туристически
център, Специфична цел 1.2.2. “Стимулирано насочване на инвестиции в развитие и
промоциране на алтернативни форми на зимния туризъм, базирани на културно-историческото
наследство и на уникални природни дадености на общината”)
КУЛТУРНИ ВЕЧЕРИ „ТРАДИЦИИ И ИЗКУСТВО”
Община Банско сътвори уникален проект, с който едновременно с разнообразяване престоя
на туристите ще съхрани местните традиции, обичаи и фолклор.
Пет поредни години, по време на активния летен сезон, Община Банско със съдействието на
Музеен комплекс – Банско и Читалище „Никола Вапцаров” организират програма културни
вечери „Традиции и изкуство”.
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В продължение на повече от два месеца Посетителския информационен център се превръща
в своеобразен форум на банската култура.
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, бродириране 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.
ТУРИСТИЧЕСКИ ИЗЛОЖЕНИЯ
Във връзка с рекламиране и промотиране на туристическа дестинация Банско през 2019
г., съвместно с представители на хотелиерския бизнес бе взето участие в пет /5/ туристически
борси: EMITT – Истанбул,Турция, IMTM – Тел Авив, Израел, ВАКАНЦИЯ HOLIDAY & SPA–
София, ARABIAN TRAVEL MARKET- Дубай,ОАЕ, Планините на България „Гостоприемство в четири сезона”- гр. Смолян,
В рамките на изложенията бяха осъществени контакти с водещи туроператорски фирми,
печатни и електронни медии и преки потребители на туристически услуги.
ФЕСТИВАЛИ
От няколко години Банско се наложи като сериозна фестивална дестинация на Балканския
полуостров и през летния сезон. Ежегодно се реализира амбициозна културна програма, включваща: Балетен фестивал, Театрален фестивал, Фестивал за народно творчество “Фолклорна магия”,
„One love” – хип хоп турне, „Лятна киномания под звездите”, Джаз фестивал, Банско Опера
Фест, Coca- cola Happy Energy Tour, Банско Балкан Фест, Банско Филм Фест, Фестивала „Утринна звезда”.
РЕКЛАМА
С цел рекламиране на град Банско като туристическа дестинация по предложение на Посетителски информационен център-Банско бяха разработени и отпечатани следните рекламни материали:
-

Плакати и картички – лятна визия с всички ежегодни фестивали;
Преиздаване на рекламна дипляна за Банско на бългрски език;
Плакати и флаери за Културни вечери „Традиции и изкуство” - 2019 г.,
плакати и флаери за Летни театрални празници;

3. РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ НА КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКИ ОБЕКТИ В ОБЩИНА
БАНСКО
В изпълнение на специфичните цели по Приоритет 1.2.“Запазване и доразвиване на водещите позиции на общината като национален туристически център”, Специфична цел 1.2.2. “Стимулирано
насочване на инвестиции в развитие и промотиране на алтернативни форми на зимния туризъм,
базирани на културно-историческото наследство и на уникални природни дадености на общината”
са извършени следните дейности:
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 Категоризиране на Посетителски информационен център, гр. Банско като Туристически информационен център
 Продължава изографисването на Църква „Св. Троица” , гр. Банско

4. ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ СВЪРЗАНИ С ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО
НА ПИТЕЙНАТА ВОДА
(В изпълнение на специфичните цели по Приоритет 2.2. ”Развитие на базовата инфраструктура,
осигуряваща балансирано териториално развитие“, Специфична цел 2.1.1. “Развитие на елементи
на техническата инфраструктура съобразена с параметрите на максималното туристическо натоварване на територията”; Специфична цел 2.2.1. “Развитие на елементи на техническата инфраструктура съобразена с параметрите на максималното туристическо натоварване на територията”)
В продължение на изградения довеждащ водопровод от местността Караманица, чрез
предоставено от Министерство на регионалното развитие финансиране, предстои да се реализира и
следващият етап: „Изграждане на довеждащи водопроводи до напорните резервоари и напорно
изравнителен резервоар с хлораторна станция“

5. ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ СВЪРЗАНИ С ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА – РАЗВИТИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТНАТА И УЛИЧНА
МРЕЖА
(В изпълнение на специфичните цели по Приоритет 2.2. ”Развитие на базовата инфраструктура,
осигуряваща балансирано териториално развитие“, Специфична цел 2.1.1. “Развитие на елементи
на техническата инфраструктура съобразена с параметрите на максималното туристическо натоварване на територията”;Специфична цел 2.1.2.“Изграждане, рехабилитация и поддържане на
пътната и уличната инфраструктури в населените места в общината, адекватни на нуждите за свързаност и достъп до публични услуги и за подобряване организация на движението”)














„Ремонт на улица в с.Кремен, община Банско“
„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)“
„Рехабилитация на улична мрежа в гр. Добринище- ул. „Г. Темелков“
„Асфалтиране на пътно платно на път гр.Банско – м. „Шилигарника“ с дължина 40 м.“
"Ремонт на ул. "Ел тепе", ул. "Даме Груев", ул. "Мингьо Тодев" и ул. "Гладстон" в гр. Банско"
„Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката на улици в гр. Банско
“Изграждане на пешеходен мост между двата бряга на река „Глазне”, намиращ се между ПИ
02676.501.4449 (ул.”Глазне”) и ПИ 02676.501.9059 (УПИ I, кв.233 по плана на гр.Банско),
през ПИ 02676.501.3465 (река „Глазне”) по КК на гр.Банско“
„Изграждане на пешеходен мост между двата бряга на река „Глазне”, намиращ се между ПИ
02676.501.4449 (ул. „Глазне”) и ПИ 02676.501.9059 (УПИ I, кв.233 по плана на гр.Банско),
през ПИ 02676.501.3465 (река „Глазне”) по КК на гр.Банско“”- Етап 2: „Изграждане на подходи към мост (рампи и стълби)”
„Авариен ремонт на пешеходен мост над река Глазне“
„Поддръжка и ремонт на обществено осветление (улично и парково) на територията на община Банско и на светофарните уредби в гр.Банско“
„Изграждане на улично осветление в гр. Банско, ул. „Стражите“
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5.

„Доставка и монтаж на ново ЛЕД осветление за нуждите на Община Банско по улици: ул.
Ангел Кънчев, ул. Васил Друмев, ул. Райна Княгина, ул. Полк. Димитър Младенов, ул. Добри Чинтулов, ул. Лазар Тренчев, ул. Барбара Рютинг”

ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

(В изпълнение на специфичните цели по Приоритет 2.3. “Щадящо” използване на природните ресурси и опазване на околната среда”, Специфична цел2.3.1. „Изграждане на екологосъобразна базова инфраструктура, опазваща природната среда и намаляваща риска за човешкото здраве”)





6.

„Изграждане на бетонова подпорна стена на път гр.Банско – м. „Шилигарника“ с дължина
40 м.“
„Ремонт на съществуващи подпорни стени в с.Осеново, община Банско“
„Ремонт на подпорна стена (ПСТ1, при моста, кв. 8 в село Филипово, община Банско“
„Ремонт на подпорна стена (УПИ V, имоти с пл. № 53 и № 54 в кв. 6 към улица между о.т. 9
и о.т. 22) в село Гостун, община Банско“
ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА

(В изпълнение на специфичните цели по Приоритет 2.3. “Щадящо” използване на природните ресурси и опазване на околната среда”, Специфична цел 2.3.2. “Приоритетно прилагане на мониторинг за опазване на околната среда при осъществяване на стопанска дейност на територията на общината”;)
И през 2019 г. продължи мониторинга на находище на минерални води Добринище. За тази цел се извършват сезонни измервания на находището, които оценяват качествената характеристики на находището за установяване на негативни процеси, прогнозиране на тяхното развитие и
ограничаване на вредните последствия.
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 размера на такса смет. От
голямо значение за подобряване на средата на живот и бизнес в селата и градовете на общината е
насочване вниманието за развитие на екологията и подобряване състоянието на околната среда
на територията на общината. През 2019 г. се залага на интегрирания подход при 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, съвместно със съседните общини, както и засилени мерки за
поддържане и развиване на биоразнообразието.
Общинската администрация отделя специални грижи за парковете, градинките и зелените площи, любимо място за отдих, разходки и развлечения. През 2019 г. бяха обособени
нови площи за отдих и спорт , като и нови зелени облагородени площи. Продължава да стои на
дневен ред и амбицията на ръководството да се преоткрие река Глазне, като място за отдих
за гражданите и гостите на общината и за тази цел се полагат целенасочени усилия. Разработени и
представени са проектни предложения за облагородяване на градската среда. През 2019 г. предстои
реализацията на проектно предложение финансирано от ПРСР за 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
Екологичната политика на община Банско се осъществява съгласно Програма за опазване на
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околната среда на община Банско и действащото законодателство в Република България.
Изцяло са изпълнени техническата 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”, предстои обектът да бъде въведен в експлоатация.
Продължава и 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, подписан на 03.01.2005 г.
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, както и
договор с фирма за Събиране, транспортиране и термично унищожаване на странични животински
продукти, съгласно регламент 1069/2009 (ЕО).
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.
През 2019 г. е подновен договора за извършване на услуги 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.
Организирана е и разяснителна кампания за популяризиране на разделно събиране на отпадъци“, насочена към жители деца, бизнес институции и гости на гр.Банско.
7.

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ

През 2019 г. Община Банско продължи своята политика за подпомагане развитие на спорта, спазвайки принципите на Стратегическа цел 3 „Подобряване условията на живот, социалния климат и
развитие на човешкия капитал“ Приоритет 3.1. “Подобряване на достъпа до образование,
здравеопазване и социални дейности и предотвратяване на рисковете за социално изключване”.
Специфична под цел 3.1.6. “Създаване на условия и стимули за развитие на масовия спорт и
повишаване физическата култура на населението” на ОПР 14-20 г. Това бе изразено в няколко направления:

Финансово подпомагане от общинския бюджет за спортни клубове, на територията на община Банско

Финансово подпомагане на спортисти за участие в спортни прояви

Финансово подпомагане на спортни прояви

8.

ОБРАЗОВАНИЕ

(В изпълнение на приоритет Стратегическа цел 3 „Подобряване условията на живот, социалния
климат и развитие на човешкия капитал“ Приоритет 3.1. “Подобряване на достъпа до образование, здравеопазване и социални дейности и предотвратяване на рисковете за социално изключване”. Специфична под цел 3.1.6. “Създаване на условия и стимули за развитие на масовия
спорт и повишаване физическата култура на населението” на ОПР 14-20 г.)
В изпълнение на стратегическа цел 3 и с цел развитие на общинската образователна система, съг-
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ласно разпоредбите на новия Закон за предучилищно и училищно образование през 2018 г. бяха
извършени следните дейности:
8.1. Запазване на статута на СУ „Неофит Рилски” като средно училище.
СУ „Неофит Рилски” за втора поредна година реализира успешен прием в 8 клас и се формира 1
паралелка среден курс за учебната 2019/2020 г.
8.2. Запазване на основните училища в общината.
А) ОУ”Св.Климент Охридски”- гр.Добринище и ОУ„Св.св.Кирил и Методий”- с.Места
през учебната 2018/2019г. се запазват като основни училища.
Б) Запазен е статутът на ОУ- Места като средищно и защитено училище и за 2018/2019 година.
В) ДГ”Слънце”, с.Места остава извън Списъка на защитените и средищни детски градини в България, поради малкия брой деца в предучилищна възраст.
8.3. Разработени са следните общински документи:
а/. Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата от община Банско.
б/. Годишен план за изпълнение на дейностите по Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за 2019 г.
в/. Създадена е общинска система за прием на децата в първи клас през учебната 2019/2020 г.
г/. Разработени са годишен план за младежта на община Банско за 2019 г. , отчет за неговото изпълнение през 2019 г.
д/. Приета е формула, по която се разпределят средствата от местна дейност за общинските
детски градини и млечната кухня.
8.4.Регистър на общинските детските градини
Банско.

и ЦПЛР – публикуван на сайтана Община

8.5.Организиран е общински безплатен транспорт на учениците от средните и професионални училища в гр.Банско по две направления :
1) Филипово-Места-Добринище- Банско,
2) Банско-Якоруда.

8.6. Подобряване на учебната среда в училищата и ДГ:
 в ОУ”Св.Климент Охридски” е извършен ремонт на отоплителната система и физкултурния
салон.
 в ПГЕЕ е извършено преустройство на отоплителната система и е сменен доставчикът на
топлинна енергия – „Топлоснабдяване Банско ЕООД”.
 в ДГ”Мечо Пух”, гр. Добринище е подменена изцяло училищната мебел в четвърта група.
Осигурена е интерактивна дъска от МОН. Извършен е ремонт на отоплителния кръг на групите в ОУ”Св.Климент Охридски”; поставени са външни и вътрешни щори на спалните помещения. Ремонтирана е терасата на яслената група в централната ДГ и е поставена ударопоглъщаща настилка. В двора на ДГ са поставени детски съоръжения за игра- къщичка,
влакче и две пластмасови пързалки. Поставена е нова външна врата и е надстроена оградата
на централната ДГ.
 в СУ”Неофит Рилски” е извършена подмяна на учебна мебел, оборудван е компютърен кабинет с интерактивна дъска, монтирна е система за видеонаблюдение и т.н.
 в ОУ-Места е монтирана интерактивна дъска, осигурена от МОН.
 пожароизвестителни системи са изградени в ДГ”Здравец” и СУ „Неофит Рилски”.
 направен е основен ремонт на Общежитието към ПЛТГ „Никола Вапцаров”.
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8.7. Летните школи като
форма на осмисляне на свободното време на децата през летния сезон
тази година са организирани с участието на МКБППМН към община Банско. Освен традиционните школи по изкуствата бяха проведени и още няколко нови занимания.
8.8. През 2018 г. стартира и изграждането на нова детска градина в гр. Банско с капацитет от
100 деца разпределени в 4 групи. Към 31.12. 2019 г. сградата е построена предстоят довършителни
строителни дейности и обурудване.

9.

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

(Стратегическа цел 3 „Подобряване условията на живот, социалния климат и развитие на
човешкия капитал”, Приоритет 3.1. “Подобряване на достъпа до образование, здравеопазване и
социални дейности и предотвратяване на рисковете за социално изключване”, Специфична цел
3.1.1. “Развитие на социалните услуги и социалната интеграция”;)
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.
Общината използва възможностите на социалната система от делегирани държавни дейности, като
през годините успя да създаде мрежа от социални услуги, които да обхванат в голяма степен потребностите на голяма част от рисковите социално уязвими групи. Едновременно с това се отварят 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 2019–та години бяха положени много усилия за решаване на проблема с трудовата заетост на тази група хора. Много от тях бяха ангажирани на постоянни или временни
трудови договори в защитена среда (общинското социално предприятие за хартиени пликове) и в
обща трудова среда чрез различни програми за заетост, както и в частния сектор.
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 2019 г. в добавка към дейността на Домашния социалне патронаж бе подписан договор за
предоставяне на БФП за проект „Патронажна грижа в Общна 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.
При децата с увреждания дневната грижа също е добре организирана по отношение на базисни
потребности. Предизвикателство остава и 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.
Пак с цел обхващане потребностите на населението от професионална подкрепа бе разкрит и
Център за социална рехабилитация и интеграция – която да обхване хора с временни травми, както
и деца и семейства, нуждаещи се от психологическа подкрепа.
Предизвикателство е намирането и задържането на специалисти – а от тях много зависи и качеството на услугите.
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Описание на социалните услуги на територията на община Банско за 2019 г.

Социална услуга, местоположение

1.ЦНСТ, с. Места,
община Банско
Разкрита 2013 г.

2.ЦСРИ, гр. Банско
Разкрита 2013 г.

3.ДЦДУ,
гр.
Банско
Разкрита 1998 г.

Капацитет:
брой места /
заетост (реален
брой потребители)
Резидентен тип за възрастни 15 (реално заети
с деменции
–
услугата 15)
цели осигуряване качество на
живот, което гарантира благосъстоянието и недопускането на
социално изключване на всяко
лице, чрез предоставяне на индивидуализирана грижа и подкрепа,
фокусирана върху постижими
резултати за потребителите.
Почасова, включва и моби- 30 (реално заети
лен тип работа с консултиране, 38)
рехабилитация, информиране и
обучение, посредничество, кампании,
терапевтична работа с
деца и лица с различни видове
увреждания, емоционално поведенчески проблеми и девиантно
поведение, нарушения в развитието, временни травми и др.
Характер, целеви групи и вид услуга в общността резидентен,
мобилен тип, др.

Дневна грижа за деца от 3 до
18 г. с лека, умерена и тежка
степен на ИЗ, двигателни
дефицити, нарушения
на
слуха,
с множествени увреждания. Дневната грижа има за
цел да подкрепи детето в: Компенсиране на дефицита,
породен от увреждането; Формиране
на
основни лич-

20 (реално 20)

Бележки, коментар

Услугата е
локализирана извън
общинския
център.
Предвид особеностите
на целевата група е
осигурена регулярна
психологическа подкрепа.

При добра
организация и наличен
човешки ресурс услугата може да бъде развита
в няколко направления,
да обхване различни
целеви групи не само от
общината, но и от района. Към момента основно се реализира направлението
„Работа с клиенти с
интелектуални затруднения
от резидентен
тип услуги”, поради по- големия опит на екипа в
работата с тази целева група. Интерес
има и от клиенти,
претърпели инсулт.
Много
заявки
са
свързани
с
повишаване
на
родителския
капацитет, работа с малолетни и непълнолетни.
Първата услуга в
общността
и
към
момента единствената
предлагаща целодневна
грижа на деца с увреждания. Проблем
поражда широкият диапазон на целевите групи – при една част от
децата са нужни
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ностни и социални умения; Формиране на умения за учене и
подпомагане на участието им в
общообразователните дейности;
Предоставяне
на
различни
видове терапия – говорна, психологична
и рехабилитационна;

повече дейности за
цялостно развитие и
работа със семейството,
при друга – подкрепа извън дневния
център, при трета –
водещо е обгрижването
и т.н. Персоналът, в
това число
и специалистите
се
ангажират в голяма
степен с дейности за
задоволяване
на
базисни нужди на
децата, което като
цяло крие риск за
качеството на професионалната подкрепа,
въпреки щатната обезпеченост със специалисти.

Подготовка за самостоятелен
и активен живот.

4.ДЦВУ– седмична
грижа
Разкрит 2002 г., седмична грижа от 2009 г.

Дневна грижа с нощувки
от понеделник до петък за лица
над 18 с лека, умерена и тежка
степен на ИЗ, лица с физически и множествени увреждания Социалната услуга има за
цел да подкрепя индивидуалното
развитие, поддържане
на
придобитите способности
и
самостоятелност на възрастните
хора с различна степен
на интелектуални
затруднения. Услугата включва развиващи, трудови и рехабилитационни дейности, насочени
към поддържане и развиване
на социални умения, заетост
и самостоятелен живот.

20 (реално заети
20 от тях средно 8
ползващи седмичността)

5.ДЦСХ, гр. Добринище, община Банско Разкрита 2011 г.

Дневна грижа за стари хора 10 (реално заети
- (преодоляване/ превенция на 10)
социалната изолация, подкрепа
за водене на активен н-н на
живот в общността.

6.ДЦСХ, с. Места, община Банско

Дневна грижа за стари хора 20 (реално заети
- преодоляване/ превенция на 20)
социалната изолация, подкрепа
за водене на активен н-н на
живот в общността.

Разкрита 2008 г.

7.ДЦСХ, с. Филипово,
Дневна
грижа
за
стари 10 (реално заети
община Банско Разкрита хора (преодоляване/ превенция 10)
2008 г.
на социалната изолация, подк-

Услугата основно е
насочена към възрастни,
чиито близки са с ограничен ресурс да се грижат за тях. Седмичността от понеделник до
петък не може да обхване нуждите на всички
потребители – затова е
необходимо да се предложи вариант на погъвкава организация на
услугата, така че да
предложи и нощувки
през почивните дни
ако се налага.
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репа за водене на активен нн на живот в общността.
8.ДЦВУ, гр. Банско
Разкрита 2006 г.

9.

Защитени

Дневна грижа за възрастни 20 (реално заети
хора с увреждания (преодолява- 20)
не/ превенция на социалната изолация, подкрепа за водене на
активен н-н на живот в общността чрез консултиране, рехабилитация, информиране и обучение и др.
Резидентен
тип
грижа
за възрастни над 18 с лека
и умерена степен на ИЗ –
цели максимално включване
и овластяване на потребителите
в цялостната дейност на защитените жилища и общността.

Общ капацитет
на двете жилища
15 (реално заети
15)

Резидентен
тип
грижа
за
възрастни
над
18
с
лека
степен
жилища 3 и 4
на ИЗ – цели максимално
Разкрита 2013 г. (лица включване и овластяване на потот закритото СУПЦ)
ребителите в цялостната дейност
на защитените жилища и общността.

Капацитет
на
двете жилища –
16 (реално заети
16)

11. Домашен социален
патронаж - Банско Разкрита 1976 г.

100 капацитет,
реални клиенти
средно 155 годишно

Услугата се финансира
от общинския бюджет.
Търсят се начини да
бъде разширен пакетът
от услуги, които патронажът предоставя.

без ограничения

Услугата

жилища 1 и 2
Разкрита 2006 г.

10.

Защитени

12. Личен асистент,

Мобилен тип услуга, местна
дейност – предоставяне на храна,
превенция на социалната изолация чрез задоволяване на базисни
потребности (помощ в домакинството и подкрепа в социалните
контакти на лица в пенсионна
възраст; лица с намалена работоспособност 50% и над 50% ,
удостоверена с ЕР на ТЕЛК;
деца с увреждания, удостоверени с ЕР на ТЕЛК.
помощ са:
1. хората с право на чужда

4-те защитени жилища
на територията на общината като цяло
задоволяват потребностите на целевите
групи. Основен проблем е трудовата реализация на
потребителите, високите
наеми при евентуален
самостоятелен живот.
Извън това не е
регламентирана на национално ниво професионалната подкрепа
(при нужда от такава)
на хората, които биха
живели

е

много
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социален асистент, домашен помощник

помощ с определени 90 и над 90
на сто вид и степен на увреждане
или степен на трайно намалена
работоспособност; 2. децата с
право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и
степен на увреждане

популярна поне по няколко причини – предлага се в домашна и
естествена среда, покрива реални нужди, и е
сигурен доход за семейството на човека с
увреждане, когато асистент е негов близък.

или степен на трайно намалена
работоспособност;
3. децата без право на чужда
помощ с определени 90 и над 90
на сто вид и степен на увреждане
или степен на трайно намалена
работоспособност.
13.Национална програма " Предоставяне на
грижи в домашна среда"

Предоставяне на персонална 22
грижа в домашна среда на хора
над 65 г. с определени от 80 до
89,99 на сто степен на трайно
намалена работоспособност.

14.Социално жилище
със специален статут
Разкрито през

Социалното жилище е местна
дейност – общинска услуга за
лица, напускащи защитени жилища и готови да живеят самостоятелно.
5 -6 души.

Услугата е
иновативна и се
опитва в някаква степен
реши проблема с липсата на общински жилища
с достъпен наем за хора
в риск.

Осигурява трудова заетост за
лица в риск (хора с увреждания, самотни родители и др.)

Услугата
се
финансира
от
общинския бюджет.
Необходимо
е
проучване относно възможностите за развитие
и необходимия за това
финансов
и управленски ресурс.

2017 г.

15.
Социално
предприятие
за производство на хартиени
пликове

4 (на 4 часов работен ден)

Към момента е местна дейност.

Разкрито 2013 г. по проект

16. Клубове
сионера

на пен-

17. Обществена трапезария Проект “Осигуряване на топъл обяд

Местна дейност, клубове по 8 клуба
интереси, социални контакти,
занимателни и творчески дейности – хора в пенсионна възраст

С цел да осигури
социална подкрепа, през
последните
години
община Банско разкри
във всички
населени
места клубове на пенсионера – това е от изключителна важност за малките високопланински
села.

По проект – храна за социално 71
уязвими възрастни и деца, самотни стари хора, социално сла-

Общината
получи
финансиране
по
ОПФЕПНЛ. Продължи-
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в община Банско- II
етап”

10.

би хора с увреждания;

телността на проекта е
от 03.05.2016 г.
до
30.04.2020 г.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

(В изпълнение на специфичните цели по Приоритет 3.2. “Подкрепа на инвестиционни проекти за
подобряване инфраструктурата на публичните социални услуги“, Специфична цел 3.2.3. Обновяване и подобряване качествата на общинската здравна инфраструктура;)
Проблемите на здравеопазването са едни от най- тежките в България. За да подпомогне решаването им община Банско е извършила следните дейности:
Продължават усилията и съвместните дейности с Министерство на здравеопазването за изграждане на филиал или рехабилитация на съществуващия такъв за Спешна медицинска помощ по Оперативна програма “Региони в растеж”.
Продължава и работата за реализиране на проекта за изграждане на нов медицински
център в гр. Банско.
Общински фонд „Инвитро” продължава да подпомага семействата, които имат нужда от лечение, изследвания и медицински услуги свързани с репродукцията (Приоритет 3.1. “Подобряване
на достъпа до образование, здравеопазване и социални дейности и предотвратяване на рисковете за социално изключване”. Специфична цел 3.1.2. “Подобряване на гарантирания достъп на
жителите на общината до образователни, здравни, социални и културни услуги”;)
11.

САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

(В изпълнение на специфичните цели по Приоритет 3.2. “Подкрепа на инвестиционни проекти за
подобряване инфраструктурата на публичните социални услуги“ Специфична цел 3.2.1. “Насърчаване на публично-частното партньорство при изграждането на инфраструктурни проекти на
територията на общината”)
„Подобряване на енергийната ефективност на „Сграда за битови услуги - Минерална баня”, ул.
„Георги Темелков” № 4, гр. Добринище, община Банско”
Общински съвет гр. Банско е приел:
1. План за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми
енергийни източници за периода 2019 – 2025 г.
Изготвен е Анализ на потенциала на Община Банско за постигане на целите на споразумението на
кметовете за климата и енергията.
Съвместно с турската община Ерзурум Община Банско взе участие в проект «Сътрудничество за
зимен туризъм, щадящ околната среда». Основната дейност по проекта е проучване за приложимостта на инвестициите в соларни енергийни системи и периода за възвръщаемост на инвестицията в
Ерзурум и Банско. Бяха изготвени отделни доклади за Банско и Ерзурум.

12.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Банско 2014 – 2020 г.

(Стратегическа цел 3 „Подобряване условията на живот, социалния климат и развитие на човешкия
капитал”, Приоритет 3.4. “Осигуряване на заетост чрез стимулиране инициативата на безработни
лица”, Специфична цел 3.1.1. “ Създаване на условия за активно стимулиране на лица, които
започват работа без посредничеството на Агенцията по заетостта”)
По програми на Агенция по заетостта и на Община Банско през 2019 година са назначени 44 безработни
лица
на
различна
възраст
и
с
различен
образователен
ценз.

13.

ИНСТИТУЦИОНАЛНА СРЕДА

(Стратегическа цел 4 „Създаване на условия за подобряване на институционалната среда и на административния капацитет в помощ на бизнеса и подобряване обслужването на населението”,
Приоритет 4.1. “ Укрепване на институционалния капацитет за подобряване на процесите на управление на община Банско”, Специфична цел 4.1.1. “ Подобряване на институционалната среда
чрез предоставяне на достъпни електронни услуги” и Специфична цел 4.1.2. “ Ефективно взаимодействие на общинската администрация със структурите на гражданското общество”)
В Община Банско са въведени са 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 предстазуема.
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.
Община Банско предоставя следните технологии за иедентификация 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;

IV. Отчет на изпълнението на проектите и програмите,
включени в индикативната финансова таблица към ОПР на община Банско 2014-2020 г.
Код
на Код
на
Наименование
приори специфична
проекта/програмата
тет
цел

на

Инд.
Стойн
ост
(хил.
лв.)

1.1.1

Създаване на виртуален бизнесинкубатор за подкрепа на предп- 30,0
риемачеството

1.1.2.

Създаване
на
нови
конкурентноспособни иновативни
400,0
малки и средни предприятия
(МСП)
Разкриване на малки инфраструктурни обекти на аграрния сектор,
целящи стабилизиране
на
250,0
работната
сила в сектора и преработката
на селскостопанската продукция;

1.1.

Източник
на
финансиране

ОП”РЧР”Бизнес
сдружения

ОП”Конкурентос
пособност”, Частни
предприемачи

ПРСР,Частно инвестиране

Бенефициент Партньори

Реализирани Реализирани Реализирани Реализирани Реализирани
Срок
за
дейности през дейности през дейности през дейности през дейности през
реализация
2019 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.

Частен бизнес 2016

-

-

-

*Разработен
проект
за
създаване на
виртуален
бизнес инкубатор

Частен бизнес 2015-2020

-

-

-

-

-

Община БанЧастни пред- ско, Земедел2014-2020
приемачи
ски производители

-

-

-

-

-

Община
Банско

1.1.4.

Рехабилитация на напоителни
канали

150,0

ПРСР,Частно инвестиране

Земеделски Община
производи- Банско
тели

2014-2020

* Почистени * Почистени * Почистени * Почистени * Почистени
са
всички са
всички са
всички са
всички са
всички
напоителни напоителни напоителни напоителни напоителни
канали
на канали
на канали
на канали
на канали
на
територията територията територията територията територията
на община на община на община на община на община
Банско
Банско
Банско
Банско
Банско
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Изграждане
на
ветрозащитни пояси

на

нови

1.1.5.

Изграждане
“Дървесина”

клъстър

1.2.1.

Подобряване на туристическата
инфраструктура на община
Банско (извън ски – зоните на
Банско и Добринище в НП
„Пирин“)

80,0

ПРСР,Частно инвестиране

2014-2020

-

-

-

*стартирана
процедура по
премахване на
дървесина от
ветрозащитен
пояс
между
Банско и с.
Баня
и
подновяването
му с нов

Общини
Банско, Якоруда, Разлог, Частен бизнес 2014-2020
Гоце
Делчев

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Изграден
туристическ
и информацион ен център
от
„Таурус дизайн”
в
читалище,
Банско

-

-

-

-

-

Земеделски Община
производи- Банско
тели

500,0

ПРСР,Частно инвестиране

450,0

Частни инвеститоОбщина
ри Фондове на ЕС
Банско

Изграждане на
посетителски
център в гр. Банско (вкл. и турис40,0
тически информационен център)

Общ.
Бюджет;
Частни фондове

Община
Банско

1.2.

1.2.2.

Изработване
на
проектна
документация (идейни, работни и
инвестиционни проекти) за
35,0
изграждане на Аква парк между
градовете Банско и Добринище

Банско, Разлог и Кресна в
прегръдката на Пирин*

477,0

Общински бюджет Община
Банско

ОП”РР”

Община
Банско

Частен сектор;Община
Банско

2014-2020

Частен сектор („Туристическа асо- 2016
циация Банско”),
Общ.Банско

Частен сектор, община
Банско

Общини
Кресна
и
Разлог

2014-2015 г.

2014

* Проектът
е реализиран

* премахнат
ветрозащитен
пояс
между
Банско и с.
Баня
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Реализация на проект “ Аква
парк” между градовете Банско и 180,0
Добринище

1.2.3.

Рекламиране и промоциране на
туристически продукти, предлага- 100,0
ни в община Банско

ОП “Околна среОбщина
да”Общински бюБанско
джет

Структурни фондо- Община
Банско
ве на ЕС

2016-2020

Туристически
2014-2020
бранш

-

-

-

-

*Дейността е
реализирана
чрез
изпълнение
*Дейността е
на дейности
реализирана
в периода на
*Дейността е *Дейността е чрез участие в
устойчивост
реализирана реализирана международни
на
проект
чрез участие чрез участие туристически
„Банско,
борси
в
в
Разлог
и
международ международ
Кресна
в
е
ни туристи- ни туристи- Учредена
прегръдката
ческ и борси ческ и борси Организация за
на Пирин” и
управление на
чрез участие
Рило-Пирински
в
туристически
район.
международ
ни туристическ и борси

-

*Дейността
е реализирана
чрез участие
в международни туристически борси
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Създаване на културни маршрути
“Сътворено през вековете в сели30,0
щата в община Банско”

1.3.

1.3.1.

Интегриране
на
българогръцкия туристически продукт

150,0
(75,2
евро)

Изграждане на система
стимулиране
на
ПЧП
общината

5,0

за
в

ПРСР, Общински
бюджет

Междурегионалн о
сътрудничество
(INTERREG ІV
С)

Община
Банско

Туристическа
асоциация
Банско

Водещ партньор: Технолог. образ.
Институт
–
Кавала;Общин а
Банско

Община
Тасос; НПО
ДИМОФЕЛИЯ

Община
Банско

-

2014

-

-

-

-

*Гостите на *Продължава
града имат възможвъзможност ността госда се докос- титена града
нат до бога- да се докостото култур- нат до богано- истори- тото културческо наслед- но- историство на райо- ческо наследна, като
ство на райопосетят
на, като
организирани посетят
те от
организирани
Музеен комп- те от
лекс
Музеен компеднодневни лекс
турове
до еднодневни
археологичес турове
до
ки комплекс археологичес
„Свети Нико- ки комплекс
ла”, късно
„Свети Никоантична
ла”, късно
антична
крепост
„Ситан
крепост
Кале”
и „Ситан
инфотурове Кале”
и
в
Музеен инфотурове
коплекс
– в Музеен
Банско
коплекс –
Банско

* Проектът
е реализиран

-

-

-
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ОП”Конкурентос
пособност”, Частни Община
Банско
предприемачи

Изграждане на МВЕЦ

300,0

1.3.2.

Създаване
на
общински
регистър
на
проектите,
изпълнявани по линия на ПЧП*

5,0

Общински бюджет Община
Банско

2.1.1.

Изработване
на
Общ
устройствен план (ОУП) на
община Банско

285,0

Общински бюджет Община
Банско

ПЧП
–
община
и
частни инвеститори

-

-

-

-

-

2015

-

-

-

-

-

2014-2015

*Проектът е *Проектът е
в процес на реализиран
реализация
*Проектът е в
процес на
реализация
През 2018 г.
стартира
*Проектът е *Проектът е *Проектът е създаването на
в процес на в процес на в процес на кадастрална карта и кадасреализация
реализация
реализация
трални регистри на землището на с.Гостун,
община Банско

Изработване на необходимите
устройствени планове (ПУП по
250,0
чл. 16 на ЗУТ) на курортни селищни образования

Общински бюджет Община
Банско

2014-2016

Изработване на ПУП на части
от територията на общината,
извън землището на гр. Банско

80,0

Общински бюджет Община
Банско

2014

*Проектът е *Проектът е *Проектът е *Проектът е *Проектът е
в процес на
в процес на в процес на в процес на в процес на
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация

2.1.3.

Актуализация на съществуващи
и изработване на нови селищни
устройствени планове

130,0

Общински бюджет Община
Банско

2015-2017

*Проектът е *Проектът е *Проектът е *Проектът е *Проектът е
в процес на
в процес на в процес на в процес на в процес на
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация

2.1.4.

Изработване
на
цялостен
(пълен) цифров кадастър на
община Банско

70

Общински бюджет Община
Банско

2014-2015

*Проектът е *Проектът е *Проектът е *Проектът е *Проектът е
в процес на
в процес на в процес на в процес на в процес на
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация

2.1.2.
2.1.
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Участие на община Банско в
инициативна група от съседни
общини за изработване на Прог- 10,0
рама за изграждане на регионален
клъстър “Туризъм”

2.1.5.

Изграждане на регионален
клъстър “Туризъм”

80,0

“Обща култура, традиции и
история – мост към нашето
европейско
бъдеще
по
програма за трансгранично
сътрудничество “България –
Македония”.

50,0

Рехабилитация на местен път
„Път с. Осеново, Община
Банско – с. Рибново, Община
Гърмен”
(междуобщинско
сътрудничество)
Преходен - проект „Банско,
Разлог и Кресна в прегръдката
на Пирин”

2.2.

2.2.1.

Турист. бранш

„Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мре90000,
жа на гр. Банско
с
изграж0
дане на
„ПСОВ”

Общини
Разлог, Якоруда, Гърмен,
2016-2020
Гоце Делчев,
Симитли

Туристически
бранш

Община
Банско

ПРСР

10,0

Община
Банско

Общини Разлог, Якоруда,
Гърмен,
2015
Гоце Делчев,
Симитли

Община
Банско

Община
Банско

ОП “Околна среОбщина
да”Общински бюБанско
джет

* Учредена е
-

-

-

-

-

-

Организация за
управление на
Рило-Пирински туристически
район.

*Учредена е
Организация за
управление на
Рило-Пирински туристически
район.

*Проектът е
реализиран

Община
Гърмен

Община
Разлог;Община
Кресна

-

*Проектът е
реализиран

* Проектът
е реализиран
* Проектът
е частично
реализиран,
предстои
доизграждан
е през новия
програмен
период
по
ОПОС

* Стартира* Изпълнена
ла
* Проектът
е втора фаза
е втора фаза
е реализиран
на проектът
на проектът
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Рехабилитация на канализационната мрежа, необхваната от про2500,0
екта „Воден цикъл на гр. Банско“

ОП
“Околна
Община
среда”,
Общински бюджет Банско

Изграждане на инсталация за
обработка на утайките от
ПСОВ с цел използването им за
нуждите на аграрния сектор и
бизнеса

ОП
“Околна
среда”; В и К

100,0

Изграждане на пречиствателна
станция за отпадни води – гр. 3000,0
Добринище

Изграждане на ново водохващане
за гр. Банско + ново водохващане
2000,0
за гр. Добринище

Проучвания и проектиране на
язовир за питейно водоснабдяване 350,0
и напояване

ОП
среда”

“Околна

Община
Банско

„В и К“,
Община
2016-2017
Банско, Частни инвеститори

Община
Банско

Структурни фондоОбщина
ве на ЕС; ВиК
Банско

Техниеска помощ
по ЕП

2016-2017

Община
Банско

2014-2020

ВиК; общи2014-2020
на
Банско

ВиК

2015

* Проектът * Проектът
е в процес на е в процес на реализация
реализация

-

-

-

-

-

-

-

*
Стартирали
са
СМР
дейности по
изграждане
на допълнителн
о водохващане
за гр. Банско;
Изготвен
е
проект
за
ново
водохващане
за
гр.
Добринище

-

-

Изготвено е
цялостно
проучване за
рехабилитац
ия на язовири
и канали

-

-

-

*Изготвено
пред инвестицион но
проучване и инвестицион
ен проект

* Проектът
е в процес на
реализация
(Възложени
чрез обществени поръчки
СМР дейности за гр.
Банско, изготвен инвестицион ен
проект за гр.
Добринище)

-

* Проектът * Проектът
е в процес на е в процес на
реализация
реализация
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Изграждане на малък язовир за
питейно водоснабдяване и напоя- 15000
ване

Рехабилитация и реконструкция
на водопроводна мрежа в населените места от Община Банско
3000,0

Изграждане на необходимата
довеждаща техническа инфраст200,0
руктура на курортни селищни
образувания

Разширяване на газоразпредели800,0
телната мрежа в гр. Банско

2.2.2.

Разширяване на топлофикационната мрежа в гр. Банско и гр. 400,0
Добринище

Рехабилитация на улично осветление с използване на енергоспес150,0
тяващи осветителни тела

Структурни фондоОбщина
ве на ЕС; ВиК
Банско

ПРСР

ПРСР, Общински
бюджет

Община
Банско

ВиК

Община
Банско

Частен инвеститор Община
Банско

Структурни фондове, Общински бю- Община
джет
Банско

Структурни фондове, Общински бю- Община
джет
Банско

„ОвергазЗапад“ АД

2016-2020

-

-

-

2014-2017

* Проектът
е частично
реализиран
(разделно
водоподаване
селата
Места
и
Филипово)

* Извършени
* Извършени * Извършени
са частични
са частични са частични
ремонти на
ремонти на ремонти на
ВиК мрежаВиК
ВиК
та
в общимрежата в мрежата в
на Банско
община Банс- община Банско
ко

2015-2020

* Проектът
е частично
реализиран
(частично в
гр. Банско)

-

* Проектът
е частично
реализиран
(частично в
гр. Банско)

* Проектът
е частично
реализиран
(частично в
гр. Банско)

2014-2020

* Проектът
е в процес на
реализация
(частично в
гр. Банско)

-

* Проектът
е в процес на
реализация
(частично в
гр. Банско)

* Проектът
е в процес на
реализация
(частично в
гр. Банско)

-

* Проектът
е в процес на
реализация
(частично в
гр. Банско)

* Проектът
е в процес на
реализация
(частично в
гр. Банско)

-

* Проектът
е в процес на
реализация
(частично в
гр. Банско)

* Проектът
е в процес на
реализация
(частично в
гр. Банско)

2014-2020

-

2014-2020

* Проектът е частично
реализиран
(частично в
гр. Банско)

-
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Изграждане на подземна колекторна мрежа за нуждите на
енергийната и телекомуникацион300,0
ната мрежа.

Рехабилитация на съществуващи
и изграждане на нови паркове в
250,0
градовете Банско и Добринище

Структурни фондове, Общински бю- Община
джет
Банско

Структурни фондове, Общински бю- Община
джет
Банско

2014-2020

* Проектът
е частично
* Проектът
реализиран
е частично
(изпълнениет
реализиран
о
(изградена
стартирало
частично в
през 2015 г.и
гр. Банско)
продължава
в гр. Банско)

2014-2020

* Проектът
е частично
реализиран
(рехабилитир
ан
градски
парк в град
Добринище,
Изработен е
работен
проект
за
ландшафтно
и архитектурн о
–
художествен о
оформление
на
нов
градски парк
и план за
застрояване
в
ПИ
02676.501.10
23 по КК на
гр.
Банско
/УПИ I кв.
187 по плана
на
гр.
Банско.)

* Проектът
е частично
реализиран
(изпълнениет
о
стартирало
през 2015 г.и
продължава
в гр. Банско)

* Проектът
е частично
реализиран
(изпълнениет
о
стартирало
през 2015 г.и
продължава
в гр. Банско)

* Проектът
е частично
реализиран
(изпълнениет
о
стартирало
през 2015 г.и
продължава
в гр. Банско)

-

* Проектът
е в процес на
реализация и
продължава
в гр. Банско

* Проектът
е в процес на
реализация и
продължава
в гр. Банско
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Разширяване на системата за
видеонаблюдение в градовете на 80,0
общината

Структурни фондове, Общински бю- Община
джет
Банско

2014-2016

Изготвено е
предпроектн
* Проектът
о проучване
е частично
за разширявареализиран
не на видео- (селата Финаблюд ениелипово и
то в гр.
Места)
Банско

* Проектът
е в процес на
реализация и продължава
в гр. Банско

* Проектът
е в процес на * Проектът * Проектът * Проектът * Проектът
реализация
е в процес на е в процес на е в процес на е в процес на
реализация
реализация
реализация
реализация

Общински бюджет;ПРСР

Община
Банско

2014-2020

Изграждане на пътна връзка за
осигуряване на транспортен дос50,0
тъп до Дом за възрастни в с. Места

ОП”РСР”

Община
Банско

2014

* Проектът
е реализиран

Рехабилитация на общински
път ІІ-19 – с. Места – с. Гостун
(от км 0+000 до км 3+500 ) и
рехабилитация на общински
път ІІ-19 – с. Места – с. Обидим
(от км 0+000 до км 8+000)**

3000,0

ПРСР

Община
Банско

2014-2017

-

-

-

Рехабилитация на път Банскохижа Вихрен

4500,0

ПРСР

Община
Банско

2014-2016

-

-

* Извършени * Извършени * Извършени
са частични са частични са частични
ремонти
ремонти
ремонти

Рехабилитация на път Добринище
– Харами бунар – Брезнишка река 2800,0

ПРСР

Община
Банско

2015-2016

-

-

-

-

-

Община Раз- 2015-2017
лог

-

-

-

-

-

Рехабилитация и изграждане на
нови улици в населените места

8000,0

Разширяване на път Банско –
Разлог и изграждане на осветле- 6000,0
ние.

Структурни фондове, Републикански Община
бюджет
Банско

-

-
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Изграждане на хеликоптерна
площадка в землището на гр. 600,0
Банско

Разкриване на автобусна линия за
250,0
вътрешноградски транспорт

Рехабилитация на общински
пътища до селата в общината

Рехабилитация
пътища

на

полски

6000,0

150,0

Изграждане на велоалеи като
елемент на интегрирана транспортна инфраструктура в община 100,0
Банско, подпомагаща екотуризма

2.2.3.

Реализация
на
проекти,
финансирани
с
частни
инвестиции в сферата на
балнеоложкия туризъм

150,0

Структурни фондове, Общински бю- Община
Банско
джет

Частни превозвачи Община
Банско

ПРСР

ПРСР

Община
Банско

Община
Банско

Транснационалн
а програма на ЕС
“Югоизточна Европа”

Частен бизнес

Община
Банско

2.3.
2.3.1.

Изграждане на регионално депо за
ТБО (твърди битови отпадъци)* 9154,0

ОП
“Околна
Община
среда”,
Общински бюджет Банско

Частен сектор 2015-2020

Транспортни
2014-2020
фирми

2014-2020

-

-

-

-

-

* Общински *Проектът е
съвет Банско рализиран
одобри
3
градски
линии 2 в
Банско
и
една
Добринище

Изпълнениет
* Проектът о стартирало
е
частично през 2015 г. и реализиран
продължава

-

-

-

-

*Почистени и *Почистени и
рехабилитир рехабилитир
ани 6 км. ани 4 км.
полски пъти- полски пътища
ща

*Почистени и
рехабилитир
ани 1 км.
полски пъти- ща

2014-2017

-

-

-

-

-

2014-2020

-

-

-

-

-

2014-2020

Общини
Разлог, Бели2014-2016
ца и
Якоруда,
Частни
инвеститори

*Проектът е
реализиран
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Изграждане на инсталация за
сепариране на неопасни отпадъци.250,0

2.3.2

2.3.3.

ОП
среда”

“Околна

Община
Банско

2015-2016

Рекултивиране на депо за ТБО
в гр. Банско.

250,0

ОП
“Околна
среда”;Общинск
и бюджет

Община
Банско

2015

Рекултивиране на депо за ТБО
в гр. Добринище.

100,0

ОП
“Околна
Община
среда”;Общинск и
Банско
бюджет

2015

Изработване на Общински План
за действие - Устойчива енергия* -

Разширяване на системата за
видеонаблюдение на природни
бедствия (опасност от пожари) в 30,0
НП “Пирин” за северните
части на община Банско

Община
Банско

ОП
“Околна
Община
среда”,
Общински бюджет Банско

2016

Дирекция
2015-2016
на
НП “Пирин”

-

-

-

-

* Проектът * Проектът * Проектът * Проектът
е в процес на е в процес на е в процес на е реализиран
реализация(и реализация(и реализация(и предстои
зпълнена
е зпълнена
е зпълнена
е въвеждане в
* Проектът
техническат техническат техническат експлоатация
е в процес на
а рекултиваци а рекултиваци а рекултиваци
реализация
я и част от я и част от я и част от
биологичнат биологичнат биологичнат
а)
а)
а)

-

-

*Осъществе
но от ДНП
„Пирин”

-

-

-

-

-

-

* През 2018
г. е разработен план за
енергийна
ефективност на община
Банско

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Банско 2014 – 2020 г.

2.3.4.

Създаване на карта и изготвяне на
анализ на находищата на мине50,0
рални води на територията на
община Банско

Структурни фондоОбщина
ве;Общинс ки бюБанско
джет

2015-2020

*Изготвен е
ежегоден
анализ
на
находищата
на минерални
води

* Извършени
са предварите лни хидрогеоло жки
проучвания за
търсене на
минерални
води
в
Община Банско”

*Изготвен е
ежегоден
анализ
на
находищата
на минерални
води

*Изготвен е *Изготвен е
ежегоден
ежегоден
на
анализ
на анализ
находищата находищата
на минерални на минерални
води; ежегод- води; ежегодно се извър- но се извършва монито- шва мониторинг на мине- ринг на минерални води
рални води
находище
находище
Добринище Добринище
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3.1.

3.1.1

Изграждане
жилища

на

социални

750,0

Структурни фондове; Общински бю- Община
джет
Банско

2014-2020

-

*„Изготвени
са инвестицион
ни проекти
за строителств о
на
Социални
жилища за
хора
в
неравностой
но положение, пристройка към
съществува
щ
Дневен
център
с
местонахож
дение
ПИ
02676.501.26
39 по КК на гр.
Банско,
УПИ I-2639,
кв. 217 по
плана на гр.
Банско,
община
Банско”
*Изготвени
са проекти
за
изграждане
на социални
жилища
за
настаняване
на социално
слаби семейства

-

-
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3.1.2.

3.1.3.

Разкриване на социална кухня в
гр.Банско

80,0

Структурни фондоОбщина
ве;Общинс ки бюБанско
джет

Обучение за персонала на
социалните институции за
работа с деца и възрастни с
увреждания и сътрудничество с
други организации*

10,0

ОП“РЧР”

Създаване на организация за
въвеждане на задължително предучилищно образование от
4 г. след 2016 г. и за въвеждане на 50,0
целодневна
организация
на
учебния ден за учениците от І
до VІІ клас

Изграждане на общинска интегрирана информационна система
за контрол и управление на 15,0
образованието и обучението

Община
Банско

Общински бюджет
(чрез системата
за делегирани бю- Община
джети
в
Банско
образованието)

Общински бюджет Община
Банско

Частен сектор, НПО

2015

Социални
заведения,
НПО

2015-2020

РИО
2016-2020
– Благоевград

2017

*С финанси- *
С*
С
С*
ране от
финансиране финансиране финансиране
фонд Социал- от
фонд от ОПот ОПна закрила и Социална
ФЕПНЛ
ФЕПНЛ е
на ОПФЕПНЛ закрила и на са разкрити разкрита
са разкрити ОПФЕПНЛ функционира функционира
2 обществени са разкрити обществена обществена
трапезарии в 2 обществени трапезария в трапезария в
които
се трапезарии в която
се
се която
изхранват
които
се изхранват 54 изхранват 71
изхранват
лица
лица
108 лица
108 лица

*
С
финансиране
от ОПФЕПНЛ е
разкрита
функционира
обществена
трапезария в
която
се
изхранват 71
лица

-

-

-

-

-

-

* Изпълнени
са съответните
организационни дейности и е
въведена
целодневна
организация
на
учебния
ден

* Изпълнени
са съответните
организационни дейности и е
въведена
целодневна
организация
на
учебния
ден

* Изпълнени
са съответните
организационни дейности и е
въведена
целодневна
организация
на
учебния
ден

* Изпълнени
са съответните
организационни дейности и е
въведена
целодневна
организация
на
учебния
ден

-

-

-

*Създаден
е
регистър
държавен
план-прием на
средните училища
в община Банско
2018/2019
учебна година

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Банско 2014 – 2020 г.

3.1.4.

*Ежегодно
със средства
от
общинския
бюджет се
изпълняват
текущи ремонти на
общинския
училищен
сграден фонд

*Ежегодно
със средства
от
общинския
бюджет се
изпълняват
текущи ремонти на
общинския
училищен
сграден фонд

*Ежегодно
със средства
от
общинския
бюджет се
изпълняват
текущи ремонти на
общинския
училищен
сграден фонд

*Ежегодно
със средства
от
общинския
бюджет се
изпълняват
текущи ремонти на
общинския
училищен
сграден фонд

*Ежегодно
със средства
от
общинския
бюджет се
изпълняват
текущи ремонти на
общинския
училищен
сграден фонд,
през 2019 г. са
отпснати
средства за
ремонт и от
бюджта на
Министерство на образованието,младежта
и науката

Финализиране на процеса за рехабилитация
на образователна
инфраструктура (енергийна ефективност, облагородяване на учи250,0
лищни дворове и дворни пространства на детски заведения,
достъпна среда и видеонаблюдение)

ОП “Наука и
образование за Община
интелигентен рас- Банско
теж”

2014-2020

Обучение на учителите за придобиване на умения за използване
на интерактивни форми (вкл. и
20,0
на интернет
платформа) в обучителния и образователния процес

ОП “Наука и
образование за Община
интелигентен рас- Банско
теж”

РИО
– Благоевград;
2014-2020
Научни организации

-

-

-

-

-

Прилагане на интерактивни
форми на обучение в детските
70,0
заведения и на преподаване в
образователните заведения

ОП “Наука и
образование за Община
интелигентен рас- Банско
теж”

2014-2020

-

-

-

-

-
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Организиран
и
са
безплатни
медицински
прегледи за
жителите
на общината
в
направления
та Хирургия
и Гастроентер ология

Организиран
и
са
безплатни
медицински
прегледи за
жителите
на общината
за метаболизъм,
мускулна маса
и костна
плътност

-

Организиран
и
са
безплатни
медицински
прегледи за
жителите
на общината
за рак на
гърдата

*В рамките
на
проект
„Трансфер
на иновации в
здравеопазва
нето”
са
организирани
профилактич
ни прегледи
за жителите
на
Община
Банско
от
специалисти
по коремна
хирургия,
онкоболести,
кардиолог,
уролог
и
специалист
по
очни
болести.
Наети са и
30 стажанти,
които
да
осигурят
здравна грижа
за
населението
от отдалеченит е
от
общинския
център населени места.

Разработване на общинска скринингова програма за редовни
15,0
профилактични медицински прегледи

Държавен бюджет,
Община
РЗОК- Благоевград
Банско

Реконструкция и ремонт на църква “Успение Богородично” в с. 80,0
Филипово”.

ОП”РСР”Общин
ски бюджет

Община
Банско

2014-2015

-

ОП”РСР”Общин
ски бюджет

Община
Банско

2014-2015

* Изготвен * Проектът * Проектът * Проектът * Проектът
инвестицион е в процес на е в процес на е в процес на е в процес на
ен проект
реализация
реализация
реализация
реализация

ОП лекари

2014-2020

3.1.5

Ремонт и изографисване на църк90,0
ва „Св. Троица” – гр. Банско

-

-

-
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Ремонт и реконструкция на църкви с културно-историческа стой- 150,0
ност в община Банско

Структурни фондоОбщина
ве на ЕС, община
Банско
Банско

2014-2015

*„Изгражда „Изографисв
не на ограда ане на църква
на параклис „Успение на
„Св.Св.Козм Пресвета
а и Дамян”, Богородица”,
гр.Добринищ гр.Добринищ
е,
Община е,
Община
*"Ремонт на Банско
Банско
храм
„Изографисв „Преустройс
и
"Успение на ане на коло- тво
надата
и подобряване
Просвета
на на
Богородица " арките
енергийната
гр. църква
Добринище; „Успение на ефективност
пресвета
на читалище
параклис
„Св.Георги” Богородица” „Никола
- гр. Добри- гр.Добринищ Вапцаров“ –
гр. Банско”,
нище”;
па- е
и читалище
раклис
„Димитър
„Св.Св.
Благоев“ –
Козма и Дагр. Добринимян”
–
ще”,
гр.Добринищ
„Ремонт на
е
Духовно
–
исторически
център „Св.
Паисий Хилендарски
”, гр.Банско“

*Изографисва
не на църква
„Света троица” , гр.
Банско
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Финансиране на археологически
60,0
разкопки в общината

Изграждане на музеи на банската
архитектура и на планинарството 150,0

Структурни фондоОбщина
ве на ЕС, община
Банско
Банско

Структурни фондоОбщина
ве на ЕС, община
Банско
Банско

Изграждане на тренировъчни
футболни игрища за развитие
на детско-юношески футбол в
градовете Банско и Добринище

80,0

Структурни фондо- Община
Банско
ве на ЕС

Изграждане на общински терен
на спортна площадка – с.
Филипово

25,0

Общински бюджет, Община
Банско
ПРСР

Осигуряване на условия за
двойна
кариера
на
талантливите
спортисти
–
качествено
образование
и
спортна подготовка

10,0

Общински бюджет Община
Банско

Спортни
(футболни)
клубове

Спортни
клубове

2014-2015

*Осъществе
ни археологичес ки разкопки в арх.
обекти Св.
Никола и
Ситан Кале,
*Продължав *Продължав *Продължав
изготвена е
*Осъществе
ат археологи- ат археологи- ат археологитехническа и
ни археологичес ките
чес ките
графична
чес ките
чес ки разкопдокументаци
разкопки
в разкопки
в разкопки
в
ки в арх.
я за двата
арх.
обект арх.
обект арх.
обекобект Ситан
Ситан Кале, Ситан Кале, ти на териобекта
и
Кале,
лабораторна
торията на
консервация
Община Банси реставрако
ция
на
артефактит
е
от
разкопките

2014-2020

*Проектът е
частично
реализиран
(Изготвен е
работен
проект)

-

-

-

2014-2020

-

-

-

-

-

2014

-

-

-

-

-

2014-2020

-

-

-

-

-
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Изработване на проект за Летен
театър с 1000-1500 места.

3.2.1.

Общински бюджет Община
Банско

2015

*Изготвен
инвестицион
ен проект
*Културна
*Културна
*Културна
*Културна
*Културна
програмапрограмапрограмапрограмапрограмареализирана и реализирана и реализирана и реализирана и реализирана и
разнообразен разнообразен разнообразен разнообразен разнообразен
а
а
а
а
а

150,0

Общински бюджет, Община
ПРСР
Банско

читалища

Реализация на проект “Летен
театър”

300,0

Общински
бюджет

Община
Банско

Частен бизнес 2016

-

-

-

-

-

Изработване на проект
Многофункционална зала

за

50,0

Общински
бюджет

Община
Банско

2016

-

-

-

-

-

Реализация на проект
Многофункционална зала

за

450,0

Общински
бюджет, Частни
инвеститори

Община
Банско

-

-

-

-

-

*Одобрен
проект
от
НДЕФ, предстои
реализация
на
СМР
дейности

*Сключени
договори за
СМР, предс*Проектът е
тои
реализиран
реализация
на
СМР
дейности

Банско
–
територия
културни фестивали

3.2.

15,0

на

Рeконструкция и подобряване на
сградния фонд на НЧ “Н.Й. Вапцаров -1894” – гр. Банско и НЧ 3000,0
“Д. Благоев 1925”- гр. Добринище

ПРСР

Община
Банско

2014-2020

Частен бизнес 2017-2018

2014-2018
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3.2.2.

3.2.3.

2014-2015

*Със средства от общинския
бюджет са
осъществени
ремонтни
дейности на
стойност от
100000 лв.

*„Ремонт на
вътрешно
пространств
о на детска
градина
в
град Добринище”

*Със средства от общинския
бюджет са
осъществени
ремонтни
дейности на
стойност от
50 000 лв.

*Със средства от Проект
„Красива
Бългаиря и
общинския
бюджет са
осъществени
ремонтни
дейности
Сграда предназначен а
за обществена трапезария

Община
Банско

2014-2020

-

-

-

*Проектът е *Проектът е
в процес на
в процес на
реализация
реализация

Структурни фондо- Община
Банско
ве на ЕС

2015-2016

-

-

-

-

*
„Изработка,
доставка и
монтаж на
алуминиева
дограма
(входна врата)
и
направа на
рампи
за
достъп
в
Поликлиника
– гр.Банско”

*В следствие
на
проект
„Трансфер
на иновации в
здравеопазва
*Одобрен
нето”
със
проект
средства от
„Трансфер
общинския
е
на иновации в бюджет
здравеопазва ремонтирана
нето”(предв на поликлиниидени средст- ка Добрини- ва за
ще,
ремонт
на както и са
поликлиника ремонтирани
Добринище) и оборудвани
здравните
кабинети в
6-те села на
Община Банско)

Финализиране на процеса по
подобряване
на
физическите
качества (енергийна ефективност,
обновяване на прилежащи терени 300,0
и др.) на детските заведения и на
училищата в общината

ОП
“РР”,
Община
Общински бюджет
Банско

Изграждане на нова ЦДГ – гр.
Банско (капацитет 4 групи)

1500,0

ОП “Наука
образование”

Изграждане на
център Банско

750,0

Медицински

Обновяване на сградите на бившите поликлиники в градовете 300,0
Банско и Добринище

и

Структурни фондо- Община
Банско
ве на ЕС

2015-2016

-

*Със средства от общински я и
държавния
бюджет са
осъществени
ремонтни
дейности

-
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Саниране и подобряване енергийната ефективност на минералната
150,0
баня в гр. Добринище

Структурни фондове на ЕС; Общин- Община
ски бюджет
Банско

3.3.1.

Изработване на общинска програма за намаляване на младежката
безработица и повишаване
на 5,0
младежката
заетост

ОП “РЧР”

Община
Банско

3.3.2.

Подкрепа
на
бизнес
инициативи
и
дейности,
ориентирани към осигуряване
на заетост и възможност за
10,0
повишаване на квалификацията и
преквалификацията
на
младите
хора
с
цел
задържането им в общината

ОП
“РЧР”,
Частен бизнес

Община
Банско

Актуализация на действащите
учебни програми в професионалните училища за добиване на
професионална квалификация на 20,0
кадрите, съобразно потребностите
на бизнеса в общината

3.3.

ОП”Наука
образование”

и

Община
Банско

Дирекция
“Бюро
по труда Разлог

2014-2020

*Одобрен
проект
от
НДЕФ, предстои реализа- ция
на
СМР
дейности

2016

*Програмат
а
е
разработена

2014-2020

-

*Във връзка с
промените в
закона
за
образование
то учебните
програми
ежегодно се
актуализира
т

РИО
2014-2020
- Благоевград

-

-

-

-

-

-

-

*Във връзка с
промените в
закона
за
образование
то учебните
програми
ежегодно се
актуализира
т

*Във връзка с
промените в
закона
за
образование
то учебните
програми
ежегодно се
актуализира
т

*Във връзка с
промените в
закона
за
образование
то учебните
програми
ежегодно се
актуализира
т

*Във връзка с
промените в
закона
за
образование
то учебните
програми
ежегодно се
актуализира
т

-

*в ГТ „Алеко
Константин
ов”
са
разкрити
паралелка
„Туризъм” и
„Организаци
я
в
хотелиерств
ото”

3.3.3.

Разкриване на специализирани
паралелки
„Спорт”
и
„Туризъм” в ПГ в гр. Банско.

50,0

ОП”Наука
образование”

и

Община
Банско

Спортни
клубове,
Туристическа 2014-2015
асоциация
Банско

-

-
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3.4.1.

Подкрепа на Национални програми за подкрепа на безработни,
намерили заетост без посредничество на АЗ

ОП “РЧР”

2014-2020

-

-

-

-

-

3.4.2.

Подкрепа
на
Национални
програми за подкрепа на
безработни,
стартиращи
собствен бизнес

-

ОП “РЧР”

2014-2020

-

-

-

-

-

„Идентифициране и внедряване
на добри практики в областта
на управлението на човешките
ресурси чрез обмяна на опит и
практически знания между
община Банско и община
Кройдън

20,0

ОП “АдминистраОбщина
тив ен капацитет”
Банско

3.4.

4.1.1.

Финализиране на проекта за
ГИС портала на община
Банско,
във
връзка
с
електронното управление

35,0

“Оцифряване” на допълнителна
информация за финализиране на
10,0
ГИС портала на община Банско

4.1.

По-добро управление в община
Банско (преходен проект)

4.1.2.

74,5
(15,0)
*

Създаване на допълнителни консултативни съвети (с представители на НПО), подпомагащи
дейността на
Общинската администрация и
комисиите на Общинския съвет

ОП”Администра
тивен капацитет”,
Общ. бюджет

Община
Кройдън

*Проектът е
реализиран

Община
Банско

2014

*Проектът е *Проектът е *Проектът е *Проектът е *Проектът е
в процес на в процес на в процес на в процес на в процес на
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация

Общински бюджет Община
Банско

2014

*Проектът е *Проектът е *Проектът е *Проектът е *Проектът е
в процес на в процес на в процес на в процес на в процес на
реализация
реализация
реализация
реализация
реализация

ОП “АдминистраОбщина
тив ен капацитет”
Банско

2012-2014 г. *Проектът е
реализиран

Община
Банско

НПО, бизнес 2014-2020

*Ежегодно
функционират консултативни
съвети на
различна
тематика

*Ежегодно
функционират консултативни
съвети на
различна
тематика

*Ежегодно
функционират консултативни
съвети на
различна
тематика

*Ежегодно
функционират консултативни
съвети на
различна
тематика

*Ежегодно
функционират консултативни
съвети на
различна
тематика
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“Добри практики чрез партньорство със заинтересовани страни” -

ОП “АдминистраОбщина
тив ен капацитет”
Банско

*Дейността *Дейността *Дейността *Дейността *Дейността
е не
е не
е не
е
не
е не
изпълнена
изпълнена
изпълнена
изпълнена
изпълнена
поради липса поради липса поради липса поради липса поради липса
на налични на налични на налични на налични на налични
2013-2015 г. възможност възможност възможност възможност възможност
за и
за и
за и
за
и
за и
кадидатств кандидатств кандидатств кандидатств кандидатств
ане предста- ане предста- ане предста- ане предста- ане представени от
вени от
вени от
вени от
вени от
страна на УО страна на УО страна на УО страна на УО страна на УО
на ОПДУ
на ОПДУ
на ОПДУ
на ОПДУ
на ОПДУ

V.Отчет по индикатори за продукт – по Стратегически цели на ОПР на община Банско
2014-2020
Мерна
Индикатор
единица продукт

Краен срок за
Период на
за Източник
на
отчитане на целеотчитане
информация
ва/достигната стойност

Цел 2. Балансирано развитие на селищната мрежа като териториална основа за осъществяване на
устойчив жизнен цикъл на населението”

%

%

Брой

Брой
закрити
нерегламентирани сметища
Отн.
Дял (%) от
население на режим
във водоснабдяването
Брой санирани
обществени сгради

Общ. администр. На
1 30.12. 2019
година

0%

Общ.адм., ВиК На
1 30.12. 2019
–район Банско
година

0%

Общинска
администрация

*1 бр. санирана
общинска
сграда (стартирало саниране на
минерална баня
гр. Добринище)

На
2 30.12. 2019
години

Цел 3. “Съхранение и развитие на човешкия капитал (подобряване качеството
на живот – заетост, социално включване, качествени социални услуги)”
Брой
Брой ученици в едно Общ. администр. На
1 30.12. 2019
училище
година

380 /ДГ „Здравец”/
111/ ДГ „Мечо
Пух”
27 /ДГ „Слънце”/
469 /СУ “Неофит
Рилски”/
275 /НУ „Паисий
Хилендарски”/
141 /ОУ гр.
Добринище/
54 /ОУ с. Места/
194 ПЛТГ
74 ГТ
196 ПГЕЕ

Лв.

Разходи за издръжка
на един ученик

Общ.администр. На
1 30.12. 2019
година

1643,34 лв.

%

Дял на обхванатите в
детски градини деца от

Общ.администр. На
1 30.12. 2019
година

100 %

Мерна
Индикатор
единица продукт

%

%

брой

Краен срок за
Период на
за Източник
на
отчитане
на
отчитане
информация
целева/достигната
стойност
на

всички
деца
съответната възраст
Дял на обслужваните от ОД ”Социално
ДСП самотни стари хора подпомагане”
от
всички
нуждаещи се
Равнище
на Бюро по труда
регистрирана безработица
Лица
участвали
в Бюро по труда
програми за временна
заетост

На
2 30.12. 2019
години

Няма налични
данни

На
1 30.12. 2019
година

5,4 %

На
1 30.12. 2019
година

44

Цел 4. Създаване на условия за подобряване на институционалната среда и на
административния капацитет в помощ на бизнеса и подобряване обслужването на
населението
Брой
Брой, преминали през Общинска адми- На
2 30.12. 2019
квалификационни курсо- нистрация
години
ве
общински служители и общински съветници
Брой на общинските Общинска
На
2 30.12. 2019
години
служители, обучени по администрация
управление
на
средствата
от
фондовете на ЕС
Брой
спечелени Общинска
На
2 30.12. 2019
проекти
(в
т.ч. администрация
години
финансирани
от
Националните оперативни програми)
Брой нормативни доку-Общинска адми- На
2 30.12. 2019
менти на общината, нистрация
години
които са в
помощ на бизнеса.

60

0

0
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РЕЗУЛТАТИ ОТ АНАЛИЗА И ОЦЕНКАТА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И НА УСВОЕНИТЕ РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БАНСКО 2014-2020 ПРЕЗ 2019 Г.
Ресурсното осигуряване на средствата при реализацията на мерките в рамките на ОПР на
община Банско се осъществява чрез разработената Индикативна финансова таблица, която е
основен документ при оценката на използваните ресурси за изпълнение на ОПР. Индикативната
финансова таблица на Общинския план на община Банско пресъздава общата финансова рамка за
реализацията на Плана. В нея са включени всички предварителни разчети и предвиждания за финансиране на предложените в ОПР проекти и програми, както и на т.нар. “меки” мерки, които нямат инвестиционен характер. Представена е структурата на необходимия финансов ресурс
за отделните стратегически цели и приоритетни направления и са посочени основните източници
на финансиране.
В индикативната финансова таблица на ОПР на община Банско са заложени следните източници за финансиране на Плана:
 фондове на ЕС
 държавен бюджет
 общински бюджет
 средства на частния сектор.
Експертният анализ и оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси при изпълнението на ОПР на община Банско през 2018 г. се базира на аналитичния преглед и на
обобщените резултати от изпълнените проекти и дейности в периода, обхванат от годишния
доклад, финансирани със средства от бюджета на общината, държавния бюджет, ЕСИФ
и други финансови източници.
На базата на набраната и анализирана информация по изпълнение на бюджета на община
Банско за 2019 г., информация от общинска администрация Банско и информацията от ИСУН за
реализирани и в процес на изпълнение проекти е извършено съпоставяне между планираните и
извършените дейности в изпълнение на целите и приоритетите на Плана във финансово
изражение/на база вложените средства.
Анализът показва, че през 2019 г. общото изпълнение на индикативния финансов план към
ОПР е 10% от планираното.
Основни финансови инструменти за изпълнението на ОПР и Програмата за неговата реализация през 2019 г. а средствата от европейските фондове и общинския бюджет.
При анализа на финансовото изпълнение на ОПР на община Банско за 2019 г. се отчита добра
обща ефективност на изпълнение на заложените цели и мерки. Много добра ефикасност
на вложените средства е постигната при реализацията на Стратегически цел 1 , 2 , 3 и 4. Изразходените финансови ресурси за реализация на ОПР са използвани целесъобразно, ефикасно
и ефективно. Постигнатите резултати и високата степен на финансово изпълнение на стратегическите цели се основават на инициативността на местната власт и на последователно провеж-

даната целенасочена политика за развитието на общината. Прегледът на изпълнението показва, че
общината е търсила различни възможности за финансовото обезпечаване на изпълнението на
ОПР.
Осигурен е значителен финансов ресурс от спечелени проекти по оперативните програми
на ЕС –Развитие на човешките ресурси, Програма за развитие на селските райони, от държавния и
общинския бюджет, от различни национални и други донорски програми и външни източници за
финансиране. Приносът на частния сектор е незначителен. В оставащия период до 2020 г. е необходимо да се поддържа активността в привличането на средства от ЕСИФ, както и да се положат максимални усилия за изпълнение на проектите в процес на реализация.
Публичните средства се насочват към решаване на съществени нужди и проблеми на населението в общината. Най-значителен обем средства са насочени към доизграждане и рехабилитация на ВиК и пътната инфраструктура и инфраструктура за опазване на околната среда – 57,3%
от планираните. За периода до 2020 г. е необходимо да продължи модернизацията
им, като се засилят изискванията за устойчиво развитие и достигане до европейски стандарти на
предоставяните услуги, както на територията на общинския център, така и в селата в общината. В
сферата на образованието, културата и здравеопазването са реализирани редица дейности и инициативи, предвидени в ОПР, за постигане на желаното ниво в тези направления. Високото изпълнение по Стратегическа цел 1 е още едно доказателство за усилията и средствата, които влага
общината в развитие на туристическия продукт, маркетинг на дестинацията Банско и оползотворяване на местния потенциал.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И КООРДИНАЦИЯТА НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ И ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАБОТА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ В ПРОЦЕСА на НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БАНСКО 2014-2020, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПО ОТНОШЕНИЕ ПРИЛАГАНЕТО НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР
Наблюдението и оценката на изпълнението изпълняват контролна функция, свързана с
конкретното определяне на ефективността и ефикасността от изпълнението на целите и приоритетите на ОПР на община Банско. Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за местно развитие съгласно определени физически и финансови индикатори, организацията и
методите на изпълнение, прилагани от органите за управление, и мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на Плана.
Орган за наблюдение на Общинския план за развитие е Общинският съвет. В процеса на
наблюдение на изпълнението на Плана Общинският съвет осигурява участието на заинтересуваните органи, организации, физически и юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност.
Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на Общинския план. За
резултатите от наблюдението на изпълнението на ОПР на община Банско са разработени Годишни доклади за 2015, 2016, 2017 и 2018 г.
Доклад за резултатите от наблюдението на изпълнението на ОПР Общинският план за развитие на община Банско за 2014 г. не е разработен и приет защото ОПР Банско е приет от Общин-

ски съвет – Банско на 21.12.2014 г.
Докладите за 2015 , 2016, 2017 г. и 2018 г. са одобрени от Общинския съвет. Докладите
представляват важни инструменти за осигуряване на информация и публичност на извършените
действия, реалните ползи и постигнатите резултати след изработването и приемането на Областната стратегия за развитие на област Благоевград, вкл. за изготвяне на Междинната и Последващата оценка на Стратегията.
Съгласно разпоредбите на ЗРР за реализацията на ОПР е извършена междинна оценка към
средата на периода на действие на ОПР. Междинната оценка е изготвена в законоустановения
срок - през 2017 г. и е одобрена от Общински съвет, гр. Банско.
Прилагането на принципа на партньорство е ключов елемент в целия процеса на изпълнение и наблюдение на ОПР на община Банско и е един от факторите за успешното реализиране
на Плана. На всеки отделен етап от процеса на реализация на ОПР се търси постигането на
максимална прозрачност, организирането на обществени дискусии за постигане на консенсус относно приоритетите на местните власти и местната общност, включването и ползването на експертния потенциал на всички заинтересовани страни.
Положително влияние има и координацията с Областния съвет за развитие на област
Благоевград и с Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, където община Банско,
в лицето на своето ръководство, участва и използва възможността за поставяне на местни проблеми и за популяризиране на туристическия продукт, предлаган в общината.
Отговорни за осигуряване на необходимата и своевременна информация и публичност
на процеса на разработване, обсъждане, приемане, актуализиране и наблюдение на ОПР на община Банско са Кмета на общината и Общинския съвет в съответствие със своите компетенции. Основен източник за публичност и прозрачност, чрез информираност на обществото, е официалната интернет страница на общината, в която се публикуват регулярно документи за публично обсъждане и приетите местни нормативни актове и стратегии и планове. Общинският план
за развитие, Годишните доклади за наблюдение на изпълнението на Плана, както и доклада от
Междинната оценка са публикувани на интернет страницата на община Банско. Редовно се публикува информация относно изпълнението на проекти, които имат принос за постигане целите и
приоритетите на ОПР. В процеса на изпълнение на проектите, в зависимост от изискванията на
финансиращата програма, се провеждат задължителни мерки за информация и публичност, като:
пресконференции, разпространение на рекламни материали; поставяне на билбордове, табели и
др.
От направения преглед на организацията и координацията на компетентните органи в процеса на разработване, изпълнение и наблюдение на ОПР на община Банско може да се направи
заключението, че се наблюдава добра координация в работата на административните структури. Принципите на партньорство, информация и публичност са спазвани и активно осъществявани по време на целия процес на планиране, обсъждане, одобряване, изпълнение, наблюдение и
оценка на Плана.
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ ДОКЛАДА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБ-

ЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БАНСКО 2014-2020
Изводи и препоръки относно структурата и съдържанието на Общинския план за развитие на община Банско 2014-2020
В следствие на извършеното наблюдение на изпълнението на ОПР 2014-2020 се
забелязва, че Общинския план за развитие на община Банско е съгласуван с контекста на новите
стратегически насоки на ЕС в областта на регионалната политика. Структурата и съдържанието
на Общинския план са съобразени с целите и приоритетите за развитие, дефинирани в стратегическите планови документи и съответните политики от по-високо ниво - регионално, национално
и европейско, както и с изискванията на действащото национално и европейско законодателство в
областта на регионалното развитие.
ОПР напълно съответства на средата, в която се реализира и на новите икономически реалности, и при разработването му е отчетено влиянието на основните процеси в международен и национален план, които резултират върху дефиниране на стратегията на развитие на
общината – глобализацията, преодоляването на негативните ефекти от икономическата и финансова криза, демографските промени, изменението на климата, одобряването на приоритетите на
оперативните програми за програмния период 2014-2020, повишената атрактивност на региона за
привличане на инвеститори и др. Анализирането на състоятелността, изпълнимостта и приоритетността на специфичните цели на ОПР показва, че ефектът на тези процеси върху територията
на община Банско е съобразен в средносрочен план.
Стратегията за бъдещо развитие на община Банско, залегнала в ОПР 2014-2020, е адресирана към специфичните проблеми и предизвикателства, основава се на потенциала на общината
за постигане на устойчив икономически растеж, балансирано развитие и икономическо, социално
и териториално сближаване с региони в ЕС. Фокусът е върху ясно определен брой приоритети и
мерки, които реално биха могли да бъдат изпълнени през периода на действие на плана до 2020 г.
Визията, стратегическите цели и приоритетите на ОПР и силните страни на общината са
приемливи, актуални и към днешна дата и не са загубили своята значимост. Смисълът и общата
съгласуваност на стратегическата част на ОПР се запазват, запазва се делът и относителната тежест на всеки приоритет, стратегическите цели са съгласувани помежду си и продължават да бъдат уместни по отношение на основните нужди и проблеми на общината и приоритетите и
промените в социално-икономически контекст. Продължават да са валидни основните
тенденции и фактори в развитието на община Банско.
Осигурена е логическа последователност и взаимна обвързаност между отделните части на
ОПР, като аналитичната част на документа е основа за формулиране на стратегическата част, а
дефинираните подходи и механизми за управление, наблюдение и оценка осигуряват практическото изпълнение и постигането на целите и приоритетите.
Приоритетите на ОПР са включени в Програмата за управление на община Банско за срока
на мандат 2015-2019 г. Кметът на общината отчита изпълнението на Програмата за управление
пред Общински съвет, като по този начин индиректно се отчита и изпълнението на ОПР. Това
обаче не отменя законовите изисквания на ЗРР за отчет на изпълнението на ОПР пред Общинския съвет. За тази цел, в законоустановения срок, са разработени Годишни доклади за
наблюдение на изпълнението на ОПР за 2015, 2016, 2017 г. и 2018 г., които са одобрени от Об-

щински съвет Банско.
Анализът отбелязва, че ефективността и ефикасността на вложените ресурси при изпълнението на ОПР на община Банско е сравнително висока. Определената в ОПР рамка на политиката
за регионално развитие като цяло се изпълнява чрез инструментите на политиката за сближаване и съответното национално съфинансиране и с финансиране от общинския бюджет. Средствата
от ЕС са важен източник за ускорено икономическо развитие на общината. Общината използва
умело и в пълна степен възможностите за кандидатстване с проекти, привличане и усвояване на
средства от европейски фондове и програми, и други финансови източници (ПУДООС, НДЕФ,
бюджетни програми и др.) за изпълнение на заложените мерки и дейности.
Принципите на информираност, публичност и партньорството са прилагани успешно на
всеки етап от разработването, изпълнението, наблюдението и оценката на Общинския план за
развитие.
Община Банско осигурява широка обществена подкрепа и е включила в процеса на изпълнение на Плана всички заинтересовани страни. Общината използва възможностите за сътрудничество с други общини за реализиране на съвместни проекти и показва успехи при създаването на
партньорства за местно икономическо развитие, вкл. и по линия на трансграничното и междурегионално сътрудничество.
Изводи относно изпълнението на целите и приоритетите на Общинския план за развитие на
община Банско 2014-2020 към 2019 г.
Организацията за изпълнение на ОПР в община Банско може да се оцени като много добра.
От направения преглед на реализираните и в процес на реализация проекти, както и на индикаторите за оценка на изпълнението е видно, че са положени немалко усилия за реализиране на специфичните цели и дейности от ОПР, преди всичко от страна на общинската администрация.
Най-големи усилия са насочени, безспорно, в развитие на туристическата дестинация Банско и в прилагането и използването на възможности за разнообразяване на туристическия продукт. Развитието на туризма е основен фактор за повишаване на икономическия растеж в региона.
Общината изпълнява последователна политика, като се стреми да изгради имидж като уникално
място за активна почивка и за активен спорт и район, богат на много културни и спортни събития
и прояви. Банско постепенно се утвърждава като най-атрактивна туристическа дестинация за зимен ски туризъм на българския пазар. Интересът и посещенията от чуждестранни туристи и реализираните от тях нощувки бележат нарастване, като общината прави целенасочени усилия за
запазване на традиционните пазари и същевременно насочване към нови такива. Налице е широк
потенциал за обвързване на културните дейности с туристическата индустрия в общината.
Най-видимият ефект и въздействие от прилагането на ОПР в общината през 2018 г. се получава от инвестициите в базова инфраструктура, които от своя страна са основа за привличане
не само на туристи, но и на инвеститори в общината. Високо са оценени усилията на общината
в тази посока. Рехабилитирани са улици в градовете Банско и Добринище. Модернизирана е екологичната инфраструктура. С най-голям относителен дял са именно средствата, вложени във ВиК
и опазване на околната среда.

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.
По-добрата демографска структура на населението в сравнение със средните нива за страната в комбинация с по-ниските нива на безработица на територията на община Банско създава
условия за подобряване на местното социално-икономическо развитие.
Подобрява се качеството на административните услуги, създадени са електронни онлайн
услуги за бизнеса и гражданите. Общинската администрация е натрупала сериозен опит в разработването и изпълнението на стратегически планови документи и в проектната дейност, като е
изградила капацитет в тази област.
Изостава изпълнението на Приоритет 1.1. „Създаване на условия за благоприятна бизнес
среда и за повишаване на конкурентоспособността на местната икономика“, като слабата активност на бизнеса на територията на общината в привличането и усвояването на средства от ЕСИФ
се обяснява с все още нестартиралите голяма част от мерките по ОПИК и ОПДУ.
Като водещ през 2019 г. се очерта проблемът, породен от факта, че оперативните програми
за програмен период 2014-2020 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 ситуация силно комплицира процеса на привличане на външно финансиране
в Община Банско с всички произтичащи от това негативни последствия. Подчертаният дефицит
на финансови средства, под формата на „свежи“ инвестиции се отрази съществено върху проектната активност и възможностите за осъществяване на интервенции в различни видове инфраструктура, както и реализация на редица „меки“ мерки, в подкрепа на дейностите по изпълнението
на съответните секторни политики. Реално, администрацията се изправи пред непреодолимо препятствие, и въпреки създадената проектна готовност за някои от обектите нямаше възможност да
ги реализира.
Препоръки относно провеждане на политиката за регионално и местно развитие в община
Банско до края на програмния период и относно изпълнението на ОПР до края на периода
му на действие, вкл. по отношение актуализацията на Плана
Докладът за наблюдение изпълнението на ОПР 2014-2020 г. има ограничени
възможности за оценка на въздействията, тъй като не само има изместване на проявлението на
въздействията във времето, но и самата интервенция не е приключила. Във възможностите на
доклада е да направи препоръки за препрограмирането - промяната на плановия документ въз
основа на оценката на първите резултати от неговото изпълнение, подобряване на самия план и
на отделни негови части.
Въз основа на наблюдаването през 2018 г.социално-икономическото развитие, на степента

на изпълнение на целите и приоритетите, на организацията и координацията на работата на компетентните органи и структури, на ефективността и ефикасността на използваните финансови
ресурси, се налага изводът, че цялостна актуализация на ОПР не е необходима.
Резултатите от изпълнението на ОПР през 2018 г. показват значителен напредък при реализиране на основните цели и приоритети на Плана. Договорени са ресурсите за реализация на
основната част от най-скъпите мерки в Плана и съответните проекти са стартирали. Значителна
част от мерките са изпълнени, в процес на изпълнение или тяхното изпълнение предстои до края
на програмния период, което предполага продължаване на активната работа по мерките на оперативните програми и пълната мобилизация на всички ресурси – финансови, материални, човешки, организационни и информационни за успешната им реализация в рамките на планираните
срокове.
Стратегията за развитие на общината за оставащия период до 2020 г. следва да бъде подкрепяща по отношение на желания териториален баланс в развитието на общината и протичането
на демографските процеси, агресивна по отношение на необходимите предпоставки за
развитие на икономиката и стабилизираща по отношение изграждането и обновяването на инфраструктурите. Следва да продължи дългосрочно ориентираната, адекватна и отговаряща на
обективните социално-икономически и обществени условия, политика на ръководството на община Банско за постигане в максимално голяма степен към 2020 г. на визията на Общинския
план за развитие „Община Банско – динамично развиваща се, икономически силна и сигурна териториална единица - желана Европейска туристическа дестинация, привлекателна територия за
живот - населена от хора проспериращи, спокойни за работата си, живота си и бъдещето на децата
си”.
Голямото предизвикателство пред общинските власти до края на програмния период е реализацията на потенциала за развитие на община Банско. Развитието на човешките ресурси е от
ключово значение за успешното изпълнение на ОПР и на визията на общината. Това налага да
бъдат реализирани приоритетно по-голямата част от предвидените мерки, водещи до укрепването
на човешкия потенциал, до създаване на повече и по-качествени устойчиви работни места и
повишаване на заетостта на населението.
Важна задача през оставащия период от действието на Общинския план за развитие е 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. 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.
Необходимо е да продължат 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.
Следвайки политиката на Европейския съюз за учене през целия живот, до края на
програмния период е препоръчително да продължи подобряването на капацитета на местното самоуправление.
Препоръчва се и в бъдеще при реализация на мерките от Общинския план да се търсят но-

ви възможности за финансиране на готови проекти на общината на базата на ПЧП и подобряване
на условията за включване на местни организации при разработването и изпълнението на проекти. За тази цел се провеждат срещи с представители на организации, културни и учебни заведения
на територията на Община Банско с цел взаимен обмен на информация, относно изпълнението на
мерките и задълбочаване на диалога. Спазването на принципа на партньорство дава възможност
за по-задълбочено идентифициране на съществуващите проблеми и съответно намиране на найподходящия 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 ОПР. За формиране на позитивни обществени нагласи и
активна гражданска позиция е подходящо разясняване на необходимостта и значението на стратегическото планиране на местното развитие за повишаване на ефективността на публичните разходи, разясняване на конкретните задачи, които стоят пред Кмета, Общинския съвет, общинската
администрация, социално-икономическите партньори, неправителствените организации и структурите на гражданското общество за осигуряване на висока ефективност при изпълнението на ОПР. Повишената ангажираност на бизнеса и местната общност ще доведе до увеличаване на добавената стойност и подобряване на ефективността на разработване на местни
политики.
Наблюдението и контролът за ефективното и ефикасното изпълнение на Общинския
план за развитие се извършват от Специализирана група за наблюдение, назначена със заповед на
Кмета. Функциите по наблюдението обхващат:


Периодичен преглед на постигнатия напредък, по отношение на целите.



Анализиране на резултатите от изпълнението на приоритетите, целите, мерките и степента
на постигане на интервенциите.



Разглеждане на резултатите от междинната оценка.



Подготовка на годишен доклад (ежегодно) за изпълнението на Плана, който Кметът внася
в Общинския съвет. Извършва преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане
на Общинския план за развитие, както и мерките за преодоляване на тези проблеми. Прави
предложения за промени, свързани с постигането целите на Плана или подобряване на управлението му.

Оценка за степента на изпълнение на Общинския план за развитие на община Банско
2014-2020 през 2019 г.
Обобщената оценка за степен на изпълнение на стратегическите цели и приоритетите на
ОПР на община Банско 2014-2020 е „задоволителна“, като се базира на степента на изпълнение
на отделните стратегически цели и на тенденциите в изменението на основните социалноикономически показатели. Тази оценка потвърждава удачното формулиране и добро приоритизиране на целите и приоритетите. Отчита се добра ефективност и ефикасност на заложените
стратегически цели и висока степен на финансово изпълнение през 2019 г., което потвърждава
последователно провежданата целенасочена политика за развитието на общината. Общото въздействие на ОПР върху развитието на община Банско през 2019 г. е положително.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО
Предоставената информация очертава изпълнението на Общинския план за развитие
през изминалата година. Приоритетите и дейностите са в изпълнение на цялостната стратегия за
развитие на Община Банско.
В община Банско е създадена добра организация за прилагане и изпълнение на Общински
план за развитие от гледна точка на съпоставимост между планирани и реализирани проекти,
вътрешен мониторинг и контрол.
През 2019 г. Общинската администрация - Банско се възползва от всички, приложими за
нуждите на общината, възможности за кандидатстване с проекти с цел привличане и усвояване
на средства от европейски фондове и програми на българските министерства.
Отчетната 2019 г. се характеризира с реализирането на дейности за подобряване условията
и качеството на живот на населението на общината, подобряване на инфраструктурата и
естетизацията на селищната среда.
Създадена е добра проектна готовност и база данни с проектни предложения за които се търсят
възможности за финансиране.
През 2019 г. ще продължи последователната и дългосрочно ориентирана общинска политика, която да отговаря на обективните социално- икономически и обществени условия за постигане на визията на общината:
„Община Банско – динамично развиваща се, икономически силна и сигурна териториална единица- желана Европейска туристическа дестинация, привлекателна територия за живот – населена от
хора проспериращи, спокойни за работата си и бъдещето на децата си.”

