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ВЪВЕДЕНИЕ

Общинският план за развитие (ОПР) на община Банско е основен
планов документ (по смисъл на Закона за регионално развитие), който
определя целите и приоритетите на общинската политика за развитие
през периода 2014-2020 г. При неговото разработване са отчетени
стратегическите насоки, заложени в стратегическите и плановите
документи от по-високите нива – Областната стратегия за развитие на
област Благоевград и Плана за развитие на Югозападен район. Заедно
с това ОПР на община Банско отчита и местите ресурси и потенциали,
които ще се използват за комплексното социално-икономическо и
инфраструктурно развитие на общината в програмния период 2014-
2020 г.

Настоящият ОПР е втори по ред общински план след приемане на
Закона за регионално развитие през 2004 г. С реализацията на ОПР на
общината за програмния период 2007-2013 г. се придоби опит както с
неговото изработване, така и с неговото изпълнение. С изготвените
годишни доклади, както и с Междинната оценка на изпълнението на
ОПР, общинската администрация натрупа опит в сложните процеси на
управление при изпълнението на подобен планов документ с
комплексен характер. Особено полезен е опита в подготовката и
реализацията на инвестиционни проекти, финансирани от
европейските фондове (чрез Националните оперативни програми).

Съгласно постановките и изискванията на Закона за регионалното
развитие, общинският план за развитие, определя средносрочните цели
и приоритети за развитието на община Банско в съответствие с
Областната стратегия за развитие на област Благоевград 2014-2020 г.,
като се отчитат специфичните характеристики, потенциалът и
разполагаемите ресурси на общината. Неговият хоризонт на действие е
периодът 2014-2020 г.
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Целта на настоящия планов документ е да се извърши системен и
комплексен анализ на състоянието на основните икономически и
социални процеси в общината и на основата на цялостна оценка на
силните и слабите страни и да се изведат основните дългосрочни цели
и приоритети за развитие на община Банско. В рамките на този
документ се посочват инструментите и механизмите за изпълнение на
стратегическата част на ОПР и действията по наблюдението, оценката и
нейната евентуална актуализация през следващите години.

При съставянето на Общинския план за развитие са отчетени
следните принципни изисквания, които отразяват протичащите процеси
в общината:

– Първо – Реалното активизиращо (стимулиращо) или задържащо
въздействие на протичащите процеси в сферата на
демографското, социално-икономическото и инфраструктурното
развитие на територията;

– Второ – Желанието за реалистичност и прагматичност при
създаването на ОПР на община Банско и на съставните му
компоненти – Визия, стратегически цели, приоритети и мерки.
Това изискване е отчетено при анализа и оценката на ресурсите,
процесите и потенциалите на развитие на общината, както и с
провежданите общински политики;

– Трето – Независимо от факта, че Общинския план за развитие е
продукт на съвместните усилия на кмета на общината, на
общинската администрация, на външни експерти, на други
заинтересовани страни, отговорността и задължението за
изпълнение на ОПР на община Банско е на кмета и на общинската
администрация. Общинският съвет осъществява контрола по
изпълнението на плана. Това поражда високи изисквания към
местната власт от една страна, а от друга изисква прилагането на
различни механизми за партньорство с всички местни участници и
заинтересовани страни. В това отношение община Банско има
потребност и задължение от многостранни контакти при неговото
изпълнение при широко прилагане на принципите на
прозрачност, публичност и партньорство;
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– Четвърто – Положителен момент при изработване на новия ОПР е
обстоятелството, че в програмния период предстои общината да
разполага с изготвен и напълно процедиран и приет Общ
устройствен план (Към средата на 2013 г. са стартирали
процедурите по неговото възлагане). По този начин на практика
община Банско ще разполага с два плана (в сферата на
устройственото и в сферата на регионалното планиране).
Синхронизацията в прилагането на двата плана е една добра
възможност за реализация на подхода на т.нар. “пространствено
планиране”, широко прилаган в редица европейски страни.

Друга важна особеност на Общинският план за развитие на
община Банско за периода 2014 – 2020 г. е за приемствеността на
постигнатите резултати от изпълнението на сега действащия ОПР на
общината (2007-2013 г.), както и препоръките от извършените до
момента оценки на неговото изпълнение. Те се изразяват в запазване
(с частична модификация на Визията за община Банско), предложена с
Междинната оценка за изпълнението на ОПР за периода 2007-2013 г,
изготвена през 2012 г. Някои от мерките (проекти и програми),
заложени в този план, които са със срок на реализация през плановия
период 2014-2020 г. (т.е. имат преходен характер), естествено се
залагат и в новия ОПР.

Освен това, новият ОПР отчита и насоките, заложени в
стратегическите и планови документи от по-високите нива на
планиране, а именно:

 Принципите и подходите на европейската кохезионна политика за
периода 2014-2020 г., стремяща се към балансирано и устойчиво
развитие на регионите и местните общности в ЕС;

 Целите и приоритетите на Националната стратегия за регионално
развитие 2012-2022 г.;

 Целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на
Югозападен район от ниво 2 в периода 2014-2020 г.;

 Постановките на Областна стратегия за развитие на Благоевградска
област 2014-2020 г.
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ОПР на община Банско има за задача да подпомогне общинската
администрация при провеждането на политика за създаване на условия
за ефективно справяне с предизвикателствата на икономическата
криза, като приоритетни за общината са дейностите, за които има най-
добри условия за развитие (туристически сектор, аграрен и горски
сектор, добивна и преработваща промишленост, базирана на горски
ресурс), осигуряващи заетост на населението, повишаване
конкурентността на местната икономика, овладяване на негативните
демографски проблеми и движението на населението.

Общинският план за развитие на община Банско е разработен в
съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие, приет
от Народното Събрание на Република България през м. февруари 2004
г., публикуван в ДВ, бр. 14 от 20.02.2004 г. При неговото изработване
стриктно са спазвани изискванията на “Методическите указания за
разработване на Национална стратегия за регионално развитие на
Република България /2012-2022/, Регионални планове за развитие на
районите от ниво 2 /2014-2020/, Областни стратегии за развитие
/2014-2020/ и Общински планове за развитие /2014-2020/
/„Методическите указания за..."/ на МРРБ;

Общинският план за развитие е отворен и динамичен документ.
Подлежи ежегодно на отчет, актуализация и допълнение. За целта в
него са заложени механизми за наблюдение, анализ и оценки
(мониторинг) на изпълнението му. В ОПР за периода 2014-2020 г. е
избягната слабостта на ОПР за периода 2007-2013 г. , а именно –
заложени са индикатори, които са с високи възможности за
информационно осигуряване. Тяхното използване дава реална
оценъчна представа за изпълнението на стратегическите цели,
приоритети и мерки на ОПР. По такъв начин годишните доклади и
Междинната оценка (МО) за изпълнението на плана ще имат по-
обективен оценъчен характер.

Разработеният ОПР на община Банско има характер на отворен
документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в
съответствие с динамично променящите се условия и фактори,
мотивиращи неговото разработване. Това по същество е една
перманентна дейност на местните власти, предполагаща създаването
на гъвкава и прагматична организация по неговото
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изпълнение.Общинският план за развитие на община Банско ще се
реализира в следващите 7 години - в мандата на три кмета и общински
съвета. Това изисква наличието на възможности за определена
приемственост в дейността по неговото прилагане от съответните
управленски екипи на местната власт.

ОПР на община Банско – 2014-2020 г. е изработен от “АНДИ МГ”
ЕООД със съдействието на експерти от Общинска администрация
Банско.

В работата при финализиране на текстовете на ОПР бяха
отразени бележките и препоръките на Възложителя, както и
препоръките, направени в Предварителната оценка за социално-
икономическо въздействие, изготвена от Консултантска фирма „Юнайт
Консултинг“ ЕООД, на които екипът изработил настоящия Общински
план, изказва своята благодарност.
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1 МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОД ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОПР НА ОБЩИНА
БАНСКО

1.1 ПРЕДМЕТ, ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ОПР

 Същност и предмет на плана

В съответствие с постановките на ЗРР, Общинският план за
развитие е един от основните документи на община Банско, който
рамкира основните направления в провежданата политика за местно
(общинско) развитие. В него е заложена Визията за общината през
следващите 7 години, както и основните стратегически направления за
постигането й.

Предмет на ОПР са стратегическите насоки за развитие на община
Банско, включващи комплексното демографско, социално-
икономическо и инфраструктурно развитие и опазване на околната
среда на община Банско през програмния седем годишен период -
2014-2020 г. Тези насоки са конкретизирани чрез формулирани
стратегически цели, приоритети и специфични цели
(мерки).Териториална основа (пространствен обхват) на плана е
територията на община Банско.

Срокът на действие на ОПР е средносрочен и времево е
лимитиран за периода 2014-2020 г., като по такъв начин той съвпада
със следващия програмен период на ЕС, започващ през 2014 и
завършващ през 2020 година.

 Цел на ОПР

Основната цел е да определи рамките на провежданите общински
политики за постигане на предварително формулирани, обсъдени и
приети стратегичeски цели и конкретизиращите ги приоритети и
специфични цели (мерки). Така формулирана, основната цел на ОПР е
предвидено да се базира на основата на:

– обективен анализ на разполагаемите природни, човешки,
финансово-инвестиционни и други ресурси, с които разполага
община Банско, на състоянието на общинския социално-
икономическия и инфраструктурен комплекс;

– предлаганите механизми за реализация на общински политики;
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– прилагане на принципа на последователност от конкретни
действия за реализация на предложените мерки с инвестиционен
и друг характер за устойчиво и интегрирано развитие на местно
ниво.

Общинският план за развитие на община Банско следва да се
възприема и прилага като оперативен документ за реализация на
стратегическите насоки в развитието на общината.

Съществен момент при определяне на целта на ОПР е и
обстоятелството, че в процеса на реализацията му ще бъде изготвен и
другия основен планов документ на общината, с който ще се провежда
и териториалноустройствената политика – Общия устройствен план на
община Банско. Съчетаването на устройствената и регионалната
(местна) политика е добра практика в редица европейски страни.

 Задачи на ОПР

Основните задачи на плана за развитие на община Банско
произтичат от предназначението на този тип документи. Задачите на
ОПР могат да бъдат формулирани по следния начин:

1 Да очертае стратегическата рамка и стратегическите насоки за
развитие на община Банско до 2020 г. отчитайки местите ресурси и
потенциали, допълнени с възможностите за привличане на външни
ресурси;

2 На базата на аналитичните проучвания и на произтичащия от тях
SWOT анализ да дефинира стратегическите цели на за развитие на
общината в следващия програмен период 2014-2020 г.;

3 Да формулира основните приоритетни направления и
конкретизиращите ги специфични цели (програми и проекти),
гарантиращи реализацията на определените стратегически цели за
развитие на общината;

4 Да определи механизмите за интегриране на усилията на всички
заинтересовани страни в реализацията на ОПР

5 Да предложи добре обоснована и практически приложима система
за мониторинг за изпълнение на ОПР, включващ работещи
(информационно осигурени) индикатори, да формулира изисквания
за изработване на Годишни доклади и за Междинна оценка на
изпълнение на Общинския план
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 Корелация на ОПР със стратегически и планови документи
от по-високо ниво

Важно изискване с методически характер, съдържащо се в
Методическите указания на МРРБ за изработване на различните
йерархически обвързани видове документи свързани с регионалното
развитие (Методически указания.....) е за тяхната обвързаност. В този
смисъл при изработване на ОПР на община Банско е спазено това
изискване.

Като елемент на системата от стратегически и планови документи
в сферата на регионалното развитие, ОПР на общината има за задача
да конкретизира стратегическите насоки (стратегическите цели и
приоритети), заложени в други документи, касаещи развитието на
териториални единици от по-високи йерархични нива. Такива са:

– Национална стратегия за регионално развитие -2012 -2022 г.;

– Регионален план за развитие на Югозападен район от ниво 2 в
периода 2014-2020 г.;

– Областна стратегия за развитие на Благоевградска област – 2014-
2020 г.;

При прилагане на изискването за корелация на ОПР на община
Банско с документите от по-високите йерархични нива (в частта за
стратегическите цели и приоритети) са отчитани конкретните условия
на общината. Тази конкретизация на цели и приоритети, заложени в
стратегическите и планови документи от по-високо йерархично ниво е
свързана с две важни направления в развитието на общината, а
именно:

– развитите туристически функции на общината и с мястото на
общинския център гр. Банско като национален център за
развитие на ски- туризма, както и като национален и регионален
център със значимо културно-историческо наследство;

– утвърждаването на гр. Банско като регионален и национален
фестивален център, където се провеждат значими културни
събития.

Тези важни акценти в мястото и значимостта на общината и на
нейния център са с измерения с регионална и национална значимост.
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Такъв е случаят с туристическите функции на община Банско, която
заема своето място на национална и наднационална туристическа
дестинация. Като такава тя има своето място във всички останали
документи от по-високите йерархични нива. Формулираните
стратегически цели и приоритети в документите от по-високите
йерархични нива, имащи отношение към развитието на туризма,
отчитат и ресурсите и потенциалите на община Банско. Традициите в
провеждането на джаз- фестивала в гр. Банско, първите прояви за
провеждане на други значими културни събития – Опера фест
(фестивал за оперна и класическа музика) също са с национални и
международни измерения. Тяхното развитие през по-слабо активния
летен туристически сезон е важно направление за по-ефективното
използване на наличната туристическа инфраструктура. Важността на
община Банско се подчертава и от елементите на природната среда –
попадането на значителна част от НП “Пирин” в обхвата на община
Банско, също е предмет на корелация между посочените стратегически
и планови документи.

Въпросът за наличието на корелация на целите и приоритетите на
ОПР на община Банско с тези в Областната стратегия за развитие на
област Благоевград и на Югозападния район се съдържа и в
изискванията за изработване на Междинната оценка за изпълнение на
ОПР.

1.2 СЪДЪРЖАТЕЛЕН ОБХВАТ НА ОПР

В съдържателно отношение, ОПР на община Банско е
структуриран в няколко основни раздела, които се изискват от
Методическите указания на МРРБ за структурата на ОПР. Съобразно
изискванията на посочените Методически указания, в структурата на
ОПР на община Банско могат да бъдат откроени три основни блока
(раздели):

 Анализ на състоянието

Този раздел на ОПР на общината е базата, върху която се
създават стратегическите насоки за развитие на община Банско през
следващия програмен период. Аналитичните проучвания засягат
състоянието на природния комплекс, демографското състояние и
анализ на протичащите демографски процеси, оценки на състоянието
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на общинския социално-икономически и инфраструктурен комплекс. На
основата на осигурена официализирана информация за периода 2007-
2011/12 година се анализират протичащите процеси през този период.
Направените изводи за състоянието и за настъпилите промени в
демографското, социално-икономическото и инфраструктурното
развитие, от характеристиките на околната среда и др., дават
основание да се направи обективен SWOT анализ. Последният включва
както силните и слаби страни, така и възможностите и потенциалните
заплахи в бъдещото развитие на общината през следващия програмен
период.

Важен момент в анализа на състоянието на общината (в
посочените основни направления) е това, че община Банско не се
разглежда като изолирана териториална общност. При анализиране на
състоянието на отделните компоненти, в аналитичните проучвания се
прилага сравнителния метод, като се оценява мястото на община
Банско в област Благоевград и Югозападния район. Отчитат се и
връзките със съседните общини.

 Визия на община Банско

В методически аспект, независимо че Визията се съдържа в ОПР,
тя е с по-дългосрочен характер, за разлика от средносрочния характер
на самия план, т.е. тя е валидна и след плановия период 2014-2020 г.
Поради тази причина, не е необходимо във всеки следващ общински
план да се предлага нова формулировка на визията на общината. От
тази гледна точка, като методически издържано е възприето в ОПР на
община Банско за периода 2014-2020 г. да се заложи визията, която е
предложена в Междинната оценка за изпълнение на ОПР на община
Банско – 2007-2013 г., като са направени известни модификации на
същата.

 Стратегически насоки за развитие на общината

След аналитичния блок (раздел) на ОПР, основно място в
структурата на плана заема този раздел, в който се представят
стратегическите насоки за развитие на община Банско. Те, както бе
посочено, в определена степен, отчитат стратегическите насоки в
развитието на област Благоевград и на Югозападния район като ги
конкретизират съобразно ресурсите и потенциалите на община Банско.



Общински план за развитие на община Банско – 2014-2020 г.
___________________________________________________________________

11

Освен това, при определяне на стратегическите насоки за развитие на
община Банско, в следващия програмен период се отчитат и основните
моменти в провежданите политики от общинските структури на
местната власт и разбира се формулираната Визия.

Акцентът в раздела за стратегическите насоки в ОПР е поставен
върху стратегическите цели и приоритети. Съществено методическо
изискване при тяхното формулиране е да се отчита:

– Средносрочният им характер (валиден за 7 годишния планов
период) на целите и приоритетите на плана;

– Отворения характер на мерките (програмите и проектите) за
реализация на стратегическите цели и приоритети, изразяващ се
във възможността за промени при настъпили обективни промени в
условията;

 Индикативна финансова таблица и Програма за реализация

Необходимите финансови ресурси за реализацията на програмите
и проектите, включени в ОПР на общината, в систематизиран вид се
представят под формата на Индикативна финансова таблица. Те се
структурират по стратегически цели и приоритети. Размерът на
предвидените финансови средства се определя експертно, като се
използват разчетите за подобни проекти – аналози, или когато това е
възможно – чрез прилагане на съответни нормативни разчети,
използвани при инвестиционните проекти. Конкретните размери на
финансовия ресурс се определя при изработване на самите
инвестиционни проекти. С годишните доклади се предлагат и корекции
във финансовия ресурс на Индикативната таблица и в Програмата за
реализация.

От своя страна, Програмата за реализация съдържа титулен набор
от проектите и програмите, които ще се реализират в програмния
период. Освен наименованието на проекта, в програмата са описани
възможните източници на финансиране, отговорните институции и
сроковете за реализация.

 Система за мониторинг

Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на ОПР,
се прилага за да се отчете степента на реализация, т.е. напредъка и
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степента на постигане на целите и приоритетите за развитие на
общината по физически и финансови характеристики. За целите на
плана се използват два вида индикатори:

– индикатори за резултат;

– индикатори за въздействие.

Предлаганите индикатори са с възможности да бъдат
количествено измерими и да осигуряват обективност по отношение на
оценките и изводите за конкретните постижения при реализацията на
приоритетите и мерките и постигнатото пряко въздействие в
съответното направление (тематична област).
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2 АНАЛИЗ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ В РАЗВИТИЕТО И НА НАСТОЯЩАТА
СИТУАЦИЯ В ДЕМОГРАФСКОТО, ИКОНОМИЧЕСКОТО И
ИНФРАСТРУКТУРНОТО РАЗВИТИЕ И В СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА
СРЕДА

В съответствие с Методическите указания за изработване на
Общинските планове за развитие в плановия период 2014-2020 г., те
включват аналитичен раздел за:

– социално-икономическото развитие;

– състоянието на инфраструктурната осигуреност;

– характеристиката на околната среда.

Аналитичните проучвания и характеристиката на демографското,
икономическото и инфраструктурното състояние на община Банско,
както и екологичната характеристика са необходими като оценъчна
основа за възможностите за по-нататъшното развитие на общината от
гледна точка на постигане на определените стратегически цели и
приоритети. Анализът на демографското, икономическото и
инфраструктурното развитие има за задача да направи обективна
оценка на разполагаемите ресурси (природни, човешки, инвестиционни
и др.) и на потенциалите за развитие на община Банско през
следващия програмен период – 2014-2020 г.

За целите на анализа на демографското състоянието и за
социално-икономическата характеристика на общината са ползвани
редица проучвания правени за община Банско, в т.ч. и проучването
необходимо за изработване на Общ устройствен план на община
Банско. Тези проучвания са структурирани от гледна точка на
изискванията за изработване на ОПР на общината. Съдържащата се в
тях информация е допълнена с нови информационни източници и с
нови данни за 2012 г. Това дава отражение и върху направените
изводи за състоянието, които са частично променени.

2.1 ОБЩ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА БАНСКО

 Местоположение

Община Банско е разположена в Югозападна България (Югозападен

район), в границите на Благоевградска област. Включва части от Северен Пирин
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и обхваща малки части от Разложката котловина, от пролома Момина клисура

на река Места и части от Дъбрашкия дял на Западни Родопи. Граничи с

общините Разлог, Белица, Велинград (обл. Пазарджик), Гърмен, Гоце Делчев,

Сандански и Кресна.

 Профил на общината

Общите параметри, характеризиращи община Банско и нейното
позициониране в област Благоевград и в Югозападния район се
представени с показателите от таблица №. 2.1.1

Таблица 2.1.1. Основни показатели, характеризиращи община Банско

Показател

2007 г. 2012г.

Община
Банско

Дял от:
Община
Банско

Дял от:
Област

Благоевград
(%)

ЮЗР
(%)

Област
Благоевград

(%)
ЮЗР
(%)

Брой населени места 8 0,28 0,08 8 0,28 0,08
Брой градове 2 1,53 0,42 2 1,53 0,42
Население (бр.), в т.ч. 12970 3,93 0,61 12873 4,02 0,60
Градско население (брой - %) 11544 6,0 11643 6,1
Селско население (брой - %) 1426 0,9 1230 0,8
Отн. дял на населението в
подтрудоспособна възраст (%) 12,79 3,24 0,58 13,46 14,97 13,58

Отн. дял на населението в
трудоспособна възраст (%) 64,20 3,88 0,60 63,83 64,31 64,14

Отн. дял на населението в над
трудоспособна възраст (%) 23,01 4,71 0,66 22,71 20,76 22,28

Обработваема земя на човек
(дка/човек) 4,61 3,52 2,49 4,64 3,59 2,47

Наети лица (бр.) 4250 4,24 0,49 4465 5,18 0,50
Отн. дял на произведената
продукция в селското,
горското и рибното стопанство
(%)

0,69 2,50

Отн. дял на произведената
продукция в индустрията и
строителството (%)

72,10 38,13

Отн. дял на произведената
продукция в услугите (%) 27,21 59,37

Произведена продукция на
човек от населението (лв.) 23188 9048 11532 10188

Равнище на безработица (%) 4,55 6,77 4,68 7,91 14,00
Икономически активни лица 9288 5,44 0,94 6709 4,43 0,64
Гъстота на населението
(души/кв.км) 27,2 51,1 104,2 27,0 49,56 103,8

Източник: НСИ.
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Населението на община Банско наброява 12873 души (2012 г.),
или 3,93 % от населението на област Благоевград и 0,61% от това на
Югозападния район (ЮЗР). В селищната мрежа на общината са
включени 8 населени места, в т.ч. два града - центърът на общината -
град Банско и гр. Добринище и 6 села. Територията на община Банско
обхваща 475,8 км2 (7,4% от територията на областта и 2,3% от
територията на района). Тя е на пето място по големина на територията
в област Благоевград.

Основните изводи от анализа на данните от таблицата са:

– Наблюдава се тенденция на много слабо намаление на
населението на община Банско, което го отличава от темповете
на обезлюдяване характерни и за област Благоевград и за
Югозападния район (ЮЗР);

– Общината е с голям дял на градското население – в центъра на
общината - град Банско е съсредоточено 69,1% от общото
население, а заедно с гр. Добринище делът на градското
население достига 90,5%;

– Структурата на населението по основни възрастови групи, както и
коефициентът на възрастова зависимост са близки до средното
ниво за областта и ЮЗР; налице е процес на остаряване на
селското население;

– Обработваемата земя на човек от населението в общината е по-
висока в сравнение с област Благоевград и ЮЗР;

– Произведената продукция по сектори на икономиката е повлияна
от икономическата криза, проявила се в периода след 2008 г.
Намалява делът на вторичния сектор (индустрия и строителство)
за сметка на нарастване на дела на услугите и на аграрния
сектор;

– Икономическата активност на населението на общината е сходна
с тази за областта и ЮЗР, а равнището на безработица е по-ниско
от средното за област Благоевград и ЮЗР;

– Гъстотата на населението не е висока, и е почти два пъти по-
ниска от средната за област Благоевград.
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 Оценки на географския фактор и ролята му за
регионалните връзки на община Банско

Фактор с особено значение за съвременното социално-
икономическо състояние на община Банско са географските му
дадености – транспортно-географското му положение и съчетанието на
природните ресурси, използвани по подходящ начин. Включването на
части от Природен парк “Пирин”, на части от Западните Родопи и
долината на р. Места в обхвата на общината, разнообразието на форми
на релефа, на климата, водните ресурси и др., днес се използва за
целите на туристическата функция, която е водеща в общинската
икономика.

Природните дадености са създали имидж на община Банско като
конкурентна туристическа дестинация, в която са налице ресурси и
условия за практикуване на различни видове туризъм, засега
доминирани от зимния (ски) туризъм. Голям дял от туристическите и
рекреационни активности, мащабни спортни и културни прояви,
съответно експлоатацията на туристическа инфраструктура и на друга
обслужваща инфраструктура, фактически се осъществява в условията
на междуобщински и регионален обмен.

Макар и не много голяма по площ и население, община Банско
заема определено място в регионалната структура на област
Благоевград. Това се благоприятства от транспортно-географското й
положение. То е благоприятно за осъществяване на външните връзки
на община Банско със съседните общини. В локализационен аспект,
община Банско е със средищно място по трасето на път ІІ-19 , който
обвързва транспортно община Банско със съседните общини Симитли,
Разлог и Гоце Делчев. Подобна, макар и по-ограничена роля,
изпълнява и теснолинейната ж.п. линия Добринище-Септември,
свързваща община Банско с общини Разлог, Белица и Якоруда.

Външните (входящи и изходящи) връзки на община Банско със
съседните общини, се реализират на принципа на партньорството и
взаимноизгодното сътрудничество. По своето направление те са
ориентирани:

– от община Банско към съседните общини (“изходящи” за община
Банско);
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– от съседните общини към община Банско (“входящи” за община
Банско)

С висока интензивност са връзките между община Банско и
община Разлог. Те са в посока от община Банско към община Разлог и
обратно, т.е. могат да се разглеждат като “изходящи” и “входящи”. По
своят характер те са свързани с обслужването и с трудовите пътувания.
Външните връзки - “изходящи” за община Банско са по линия основно
на:

– болничната лечебна помощ. Болнично заведение “МБАЛ –
Разлог”ЕООД (с надобщински функции) е локализирано в гр.
Разлог. Неговият капацитет (брой отделения, болнични легла,
медицински персонал) е оразмерен за обслужване на населението
от четирите съседни общини в горното поречие на р. Места и
Разложката котловина (Разлог, Банско, Белица и Якоруда).
Община Банско заедно с останалите три общини участва
солидарно в съфинансирането за издръжката на “МБАЛ – Разлог”
ЕООД;

– спешната медицинска помощ. Бързата и неотложна (спешна)
медицинска помощ на населението от община Банско се
реализира чрез звеното на същата в гр. Разлог, което има филиал
в гр. Банско;

– правното обслужване на населението (от структури на съдебната
власт). Институциите на съдебната система (районен съд, районна
прокуратура и районната следствена служба) също са
локализирани на територията на гр. Разлог. В техния съдебен
район попада и община Банско.

Външни връзки - “входящи” за община Банско са свързани с:

– Трудови пътувания, между двете общини. През активния
туристически сезон (зимата) част от заетите в туристическия
сектор са от населените места от община Разлог. Мащабите на
входящите трудови пътувания, осигуряващи заетост в туризма ще
нарастват, поради очертаващия се недостиг на трудов ресурс в
община Банско;

– Ученически пътувания в професионалните гимназии. В
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професионалните гимназии на гр. Банско се обучават и ученици
от община Разлог;

– при организиране на големи културни празници и други
мероприятия, които са с надобщински характер. – “Пирин пее”,
фолклорния фестивал за автентични песни “Между 3 планини”,
кукерския карнавал “Да е здрава и честита” и др.

През последните няколко години се реализират външни
взаимноизгодни контакти между двете общини по линия на големи
надобщински (регионални) проекти в сферата на екологията. Такъв
проект е регионалното депо за твърди битови отпадъци, обхващащо
четирите общини.

Освен с община Разлог, община Банско поддържа определени
външни връзки и с община Гоце Делчев. Степента на интензивност и
проявлението на външните връзки между двете съседни общини са по-
слабо изразени в сравнение с тези между общини Банско и Разлог.
Причините за това са - по-ограничената контактна зона между двете
общини и отдалечеността на двата общински центъра. Същите са по
линия на:

– отделни икономически дейности. Свързани са предимно с
дърводобива и ловното стопанство, като част от добитата
дървесина се преработва в дървообработващи предприятия в гр.
Гоце Делчев.

– Общи проекти в сферата на планинския туризъм.

Нереализирана все още е възможността за интеграционни връзки
между община Банско със съседните общини по линия на туризма, чрез
създаване на Регионален туристически клъстър, включващ
туристическите ресурси на отделните общини за развитие на комплекс
от различни форми на туризъм – зимни спортове (ски туризъм) и
културен туризъм (общ. Банско), планински, познавателен и
балнеоложки туризъм (общ. Разлог, общ. Якоруда, общ. Гоце Делчев).

През последните години, община Банско осъществява връзки със
съседни общини и по линия на проекти за трансграничното
сътрудничество, но те нямат традиционен, траен характер.

Стъпка в тази посока е реализацията на проекта “Банско, Разлог
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и Кресна в прегръдките на Пирин”, който стартира през 2012 г. и е
разработен за изграждане и промоция на общ туристически продукт
“Дестинация Пирин”, вкл. изработване на нови туристически пакети– 4
летни и 4 зимни. Проектът е финансиран от Европейския фонд за
регионално развитие по схема на ОПРР.

През последните години се наблюдава активиране на връзките
между община Банско и с останалите общини от долината на р. Места –
Якоруда, Белица, Гърмен и др. Те са по линия на трудовите пътувания,
по линия на средното професионално образование, подобряване
състоянието на междуобщински пътища и др.

 Позициониране на община Банско в регионалната и
националната територия

Оценките за мястото на община Банско в границите на област
Благоевград и в националната територия се базират на стойностите на
някои показатели, отнасящи се за община Банско. Това дава
възможност да се направи обективна оценка за мястото и потенциалите
на общината, което е важно за стратегическите насоки за нейното
развитие.

Позициониране по отношение на териториалния ресурс. По
размера на територията община Банско се нарежда сред общините със
среден размер на площта – тя попада в групата общини с размер от 350
до 450 км2. В сравнение с останалите общини в страната по големина
на територията си община Банско се нарежда на 90 място сред
останалите 265 общини в страната. В границите на област Благоевград,
по големина на територията си община Банско е на 5 място – след
общини Благоевград, Сандански, Петрич и Симитли.

От гледна точка на териториалните потенциали, от значение са
качествените характеристики на разполагаемия териториален ресурс,
оценяван като възможност за социално-икономическото развитие на
общината. В териториалния обхват на община Банско попада
значителна част (около 31%) от Национален парк (НП) “Пирин”, в
който е изграден и ски-център Банско. НП "Пирин" е включен в списъка
на ООН на Националните паркове и еквивалентните на тях резервати.
Със заповед на ЮНЕСКО от 1983 г. той е включен в Списъка на
световното културно и природно наследство с площ 26413.8 ха. В
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обхвата на парка и в землището на общината влиза резерват "Юлен".
Обхваща 3156.2 ха от НП "Пирин", от които 2385 ха земи от горския
фонд.

Фиг. 2.1.1. Карта на релефа на община Банско

Освен резервата “Юлен”, в границите на общината попадат и
следните по-значими природни забележителности:

– "Бъндеришки скок" - водопад на р.Бъндерица в землището на
Банско, разположен на 1800 м. н.в. Височина на пада е 11 м.;

– "Бъндерица" - пропастна пещера в Пирин планина, намираща се в
района около х. Бъндерица;

– "Казана" - пещера в землището на Банско във високопланинските
пасища, с площ 0.3 ха.

Позициониране по отношение на степента на населеност. Като
малка по брой на населението, община Банско не влияе съществено
върху показателите за населеност на територията. Голяма част от
територията на общината включва планински земи, в които не е
развита селищна мрежа. Основната част от населението на община
Банско е локализирано в южните части на Разложката котловина,
където са и двата града – Банско и Добринище.
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Община Банско е с малко участие в демографската тежест на
област Благоевград - само 4 % от населението на областта е
концентрирано в община Банско. То обаче е с относително по-добри
качествени характеристики.

Позициониране по степента на развитост на туристическата
функция.Община Банско е с водещи функции в сферата на туризма,
като са обособени два ски центъра – Банско и Добринище. През
последните две десетилетия гр. Банско се утвърди като национална и
международна туристическа дестинация с фокус върху ски туризма.

Банско е с водещо място в трите утвърдени национални ски
центрове в страната – Боровец и Пампорово. По отношение на
разполагаемата леглова база, използвана основно за целите на зимния
ски туризъм община Банско е с водещо място сред останалите два,
утвърдени ски центъра в страната. За сравнение се използва
капацитета на легловата база. За целта се използва официална
статистическа информация на НСИ, която обаче включва средства за
подслон и места за настаняване с капацитет над 10 легла (без
самостоятелните стаи, малки семейни хотели и др. подобни, които са с
леглата под 10 бр.). При това важно уточнение, легловата база в
община Банско е повече от два пъти по-голяма (11000 легла), в
сравнение със ски център Боровец ( 4100 легла) и ски център
Пампорово (4000 легла).

Потенциалите на общината в развитието на туристическата
функция са по-големи и те следва да бъдат оценявани от гледна точка
на разнообразието на туристическите ресурси. Такива съществуват в
областта на балнеологията (Добринище) и на културно-историческото
наследство (Банско, Добринище и някои от селата – Обидим, Кремен,
отчасти Гостун).

Позиционирането на община Банско в регионалната структура на
туристическото развитие следва да бъде оценено и от гледна точка на
възможностите за изграждане на регионален туристически клъстър,
включващ туристическите ресурси на съседните на община Банско
общините по долината на р. Места – Разлог, Якоруда, Белица, Гоце
Делчев, Гърмен, както и община Симитли. В този клъстър, община
Банско благодарение на добре развитите туристически функции може
да изпълнява ролята на ядро на туристическото обединение.
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2.2 ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ, ТРУДОВ ПОТЕНЦИАЛ И ПРОМЕНИ В

СЪСТОЯНИЕТО

2.2.1.Тенденции и промени в развитието на населението

Численост и динамика на населението. По данни от
последното преброяване на населението и на жилищния фонд в
Република България, извършено през 2011 г., в община Банско към
тази година живеят 13125 д. За изминалия десетгодишен период между
двете преброявания на населението (2001 и 2011 г.), броят на
населението на общината е намалял от 14010 д. на 13125 д, или с 885
д. (6,3%).

Фиг. 2.2.1. Динамика в броя на населението на община Банско за периода
2001-2012 г.
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Данните от текущата демографска статистика показват, че броят
на населението на общината към 31.12. 2012 г. възлиза на 12873 д.
Продължава тенденцията във всички населени места да намалява броят
на населението. Процесът на обезлюдяване, характерен и за страната
като цяло, не засяга община Банско със същите темпове, които са
характерни за преобладаващата част от общините в страната. За
периода 2007 -2012 г., общинският център намалява незначително
броя на населението си – само с 97 д. (0,7%), което се обяснява с
неговата жизненост на основата на курортно-туристическите му
функции. По-сериозно е намаляването на броя на населението в
малките населени места в общината - над 30% - с. Обидим (39,4%), с.
Гостун (41,8%), с. Кремен (30,0%), с. Осеново (34,9%).
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Таблица 2.2.1. Динамика в броя на населението на община Банско (по
населени места) за периода– 2007 -2012 г.

№
по
ред

Населени места
Брой население Ръст

2012/20072007 г. 2012 г.
1 гр. Банско 8748 8890 1,6
2 с. Гостун 67 39 -41,8
3 гр. Добринище 2796 2753 -1,5
4 с. Кремен 273 191 -30,0
5 с. Места 263 229 -12,9
6 с. Обидим 127 77 -39,4
7 с. Осеново 103 68 -34,0
8 с. Филипово 593 626 5,6
Общо за общината 12970 12873 -6,3

Източник: Национален статистически институт

По населени места, броят на населението е разпределено твърде
неравномерно. От цялото население на общината към 2012 г., в
общинския център е съсредоточено 69,1%, а в гр. Добринище - 21,4%.
В третото най-многолюдно населено място– с. Филипово се падат 4,9%
от цялото население в общината. Това показва, че в три населени
места е концентрирано 95,4% от броя на населението в общината, а в
останалите 5 села – едва 4,6%. С най-малобройно население (под 100
д.) са селата Гостун, Обидим и Осеново. Тази териториална
диспропорция в степента на населеност на общината създава проблем
във възможностите за пълноценното усвояване на потенциалите на
територията, за нормалното функциониране на обекти за първично
обслужване на населението и др.

Агломерацията на населените места по отношение на броя на
населението показва, че с население над 1000 д. към 2011 г. са само
двата града в общината – Банско и Добринище. С население от 500 до
1000 д. е с. Филипово, а останалите села са под 250 д.

2.2.2. Движение на населението

Отражение върху броя на населението оказва неговото
естествено и механично движение. Естественото възпроизводство на
населението е фактор за демографската жизненост на населените
места. Компонентите на естественото възпроизводство, оказват
влияние и върху възрастовата структура на населението. Равнището на
раждаемостта влияе и върху някои от специфичните възрастови
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контингенти, които са определящи за оразмеряване на обекти на
образователната инфраструктура – детски заведения, училища и др.

Естественият прираст на населението е резултативна величина от
раждаемостта и смъртността на населението. Състоянието на
раждаемостта е един от индикаторите за демографската
характеристика на населените места и териториалните единици.
Демографските данни на НСИ за 2012 г. показват, че в община Банско
броят на родените е 101 д. За анализирания 6 годишен период (2007-
2012 г.) броят на родените варира между 119 д. (2009 г.) и 101 д.
(2012 г.). Най-висок брой родени лица през 2012 г. е регистриран в
трите най-големи населени места – градовете Банско (76 д.) и
Добринище (17 д.) д. и с. Филипово (6 д.).

Коефициентът на раждаемост (брой родени на 1000 д. от
населението) средно за общината към 2012 г. е 7,8‰. Същият е по-
нисък от съответния за 2007 г. (8,4‰) С по-висок коефициент на
раждаемост са по-големите селища в общината – гр. Банско (8,5‰),
гр. Добринище (6,2‰) и с. Филипово (9,6‰). Същите населени места
са с по-висока раждаемост и през 2007 г. Влияние за по-високата
раждаемост в селата Филипово и Места оказва и етническият състав на
населението.

Смъртността (съответно коефициентът на смъртност) на
населението бележи тенденция на нарастване. През 2012 г. броят на
умрелите в общината е 172 д. и е почти еднакъв с броя им през 2007 г.
(171 д.). Коефициентът на смъртност за 2012 г. е 13,4‰ и е
незначително по-висок от този за 2007 г. – 13,2‰. В малките и
обезлюдени населени места този коефициент е доста по-висок
(Осеново – 73,5‰, с. Кремен – 52,4‰, Гостун – 51,3‰).

Естественият прираст на населението (като абсолютен брой)
средно за общината е отрицателен. Коефициентът на естествен прираст
за 2012 г. е отрицателен – 5,6‰ и е малко по-неблагоприятен от този
за 2007 г. – минус 4,7‰.
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Таблица 2.2.2. Показатели за естественото и механичното движение на
населението в община Банско (по населени места) – 2012 г.

Населени места

Б
ро

й
на

се
ле

ни
е*

Ро
де

ни

Ум
ре

ли

Ес
т.

пр
ир

ас
т

За
се

ле
ни

И
зс

ел
ен

и

М
ех

.
П

ри
ра

ст

гр. Банско
Брой 8890 76 108 -32 54 83 -29
Коеф. ‰ 8,6 12,1 -5,5 6,1 9,3 -3,2

с. Гостун Брой 39 0 2 -2 0 1 -1
Коеф. ‰ 0,0 51,3 -51,3 0,0 25,6 -25,6

гр. Добринище Брой 2753 17 38 -21 7 41 -34
Коеф. ‰ 6,2 13,8 -7,6 2,5 14,9 -12,4

с. Кремен Брой 191 1 10 -9 2 2 0
Коеф. ‰ 5,2 52,4 -45,0 10,5 10,5 0,0

с. Места Брой 229 0 4 -4 0 3 -3
Коеф. ‰ 0,0 17,5 -17,5 0,0 13,1 -13,1

с. Обидим Брой 77 1 4 -3 2 3 -1
Коеф. ‰ 13,0 51,9 -38,9 26,0 39,0 -13,0

с. Осеново Брой 68 0 5 -5 0 1 -1
Коеф. ‰ 0,0 73,5 -73,5 0,0 14,7 -14,7

с.Филипово Брой 626 6 1 5 0 1 -1
Коеф. ‰ 9,6 1,6 8,0 0,0 1,6 -1,6

Общо- община Брой 13125 101 172 -71 65 135 -70
Коеф. ‰ 7,8 13,4 - 5,6 5,0 10,5 -5,4

* Данните за броя на населението за 2012 г. са по линия на текущата
демографска статистика

Механичното движение на населението в община Банско също
показва, че през 2012 г. от общината са се изселили повече лица, в
сравнение с броя на заселените. Общият брой на заселените е 65 д., а
на изселените – 135 д. За анализирания период се очертава тенденция
на намаляване на броя на изселените и по-слабо изразена тенденция
на намаляване на броя на заселените лица. Налице е отрицателен
коефициент на механичния прираст – 5,4‰. Всички населени места са
с нулев или с отрицателен механичен прираст. В териториален аспект
(по населени места), най-слабо засегнат от негативното механично
движение на населението е общинският център. През 2012 г. той
приема 54 заселници, а броят на изселилите се е 83 д. Това формира
коефициент на механичен прираст – 3,2‰. Данните за механичното
движение на населението за 2007 г. показват, че броят на заселените в
гр. Банско е 241 д., а на изселените 104 д. Съпоставката между
данните за механичното движение на населението за гр. Банско за
периода 2007 -2012 г. дава основание да се направи изводът, че
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средногодишно градът приема почти толкова заселници, колкото е
броят на изселените с лек превес на последните. Причината за това са
трайната тенденция в развитието на курортно-туристическите функции
на града и големият размер на вложените инвестиции за развитие на
гр. Банско.

В сравнителен план, средните демографски коефициенти за
община Банско, съпоставени със съответните за област Благоевград и
страната към 2012 г. показват, че общината е в по-неблагоприятна
демографска ситуация. Коефициентът на раждаемост тук (7,8‰) е по-
нисък от средния за страната (9,5‰) и за област Благоевград (9,5‰).
В същото време коефициентът на смъртност (13,4‰) е по-нисък от
този за страната (15,0‰) и малко по-висок от съответния за област
Благоевград (12,2‰). От демографските коефициенти, община Банско
е в по-добра ситуация по отношение броя на изселените – коефициент
на изселване за общината – 10,5‰ е по-нисък в сравнение със
средния за страната (13,0‰) и за област Благоевград (11,9‰).

2.2.3. Структури на населението

Различните структури на населението (полова, възрастова,
образователна и етническа) са представени чрез данни от резултатите
от преброяването през 2011 година.

Половата структура на населението на община Банско е с
пропорции, които са характерни за страната. Преобладава броят на
жените, които са 6614 д., или 51,4 % от общия брой на населението на
общината. Налице е тенденция на нарастване на относителния дял на
жените. В териториален аспект, броят на мъжете преобладава над този
на жените в селата Гостун и Кремен.

Възрастова структура. Данните от преброяването през 2011 г.
сочат, че община Банско е с проблемна възрастова структура на
населението. Стандартните възрастови групи (под трудоспособна,
трудоспособна и над трудоспособна възраст) имат отношение както към
фактическото състояние, така и към прогнозите за броя на активното
население, в т.ч. и на броя на заетите лица и др., т.е на трудовия
потенциал на общината. Специфичните възрастови групи са
демографски фактор, отчитан основно при оразмеряване на
потребностите от инфраструктура на образованието на някои дейности
от детското здравеопазване и др.



Общински план за развитие на община Банско – 2014-2020 г.
___________________________________________________________________

27

От общия брой на населението към 2011 г. - 13125 д.,
разпределението им по основни възрастови групи е както следва:

– 1625 д. са в под трудоспособна възраст, което е 12,4% от общия
брой на населението;

– 9179 д. са в трудоспособна възраст (69,9%);

– 2321 д. са в над трудоспособна възраст (17,7%).

В сравнение с 2007 г. се наблюдава известна промяна във
възрастовата структура на населението – нараства относителният дял
на хората в трудоспособна възраст за сметка на тези в под
трудоспособна възраст.

В някои от по-малките села (Гостун Обидим, Осеново),
населението в над трудоспособна възраст надхвърля 50% от общия му
брой. В тях няма население в под трудоспособна възраст, което е
индикатор, че към момента перспективите за естествено
възпроизводство на населението тук са напълно изчерпани.

Таблица 2.2.3. Население на община Банско по основни възрастови групи и
по населени места 2011 год.

Населено място Общ
брой

Под труд.
възр.

Трудосп.
възр.

Над
труд.възр.

брой % брой % Брой %
гр. Банско 9019 1116 12,4 6386 70,8 1514 16,8
гр. Добринище 2836 360 12,7 2004 70,7 472 16,6
с. Гостун 46 0 0,0 16 34,8 30 65,2
с. Кремен 205 4 2,0 100 48,8 101 49,3
с. Места 242 29 12,0 158 65,3 55 22,7
с. Обидим 84 2 2,4 37 44,0 45 53,6
с. Осеново 78 0 0,0 31 39,7 47 60,3
с. Филипово 615 114 18,5 444 72,2 57 9,3
Общо –община 13125 1625 12,4 9179 69,9 2321 17,7

Източник: НСИ. Резултати от преброяване на населението и жилищния
фонд 2011 г.

С висок относителен дял (над 50%) на население в над
трудоспособна възраст, както бе отбелязано, са малолюдните села в
общината – Гостун, Обидим, Осеново.

Коефициентът на възрастова зависимост, изразяващ броя на
лицата от населението в „зависимите” възрасти (населението под 15 и
на 65 и повече години) на 100 лица от населението в „независимите”
възрасти (от 15 до 64 години) за община Банско към 2011 г. е 44,4%. В
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сравнение с 2007 г. същият нараства от 41,7%, което е резултат от
влошаващата се обща възрастова структура. Нарастването на броя и на
относителния дял на населението в над трудоспособна възраст води до
увеличаване числовата стойност на коефициента на възрастова
зависимост.

Като потребители в сферата на предучилищното обучение и на
общото и професионалното средно образование са лицата в
специфичните възрастови групи (в „яслена” – от 1 до 2 години, в
„градинска” – от 3 до 6 годишна възраст и в „училищна” – от 7 до 14
години и от 15 до 18 години). Данните към 2011 г. за специфичните
възрастови групи са отразени в следващата таблица.

Таблица 2.2.4. Брой на населението в специфичните възрастови групи в
община Банско (по населени места) – 2011 г.

Населени места
Възрастови групи

1-2 години 3-6 години 7-14
години

15-18
години

Община Банско 235 451 931 606
гр. Банско 171 325 616 420
гр. Добринище 45 89 224 126
с.Гостун 0 0 0 1
с. Кремен 0 1 3 -
с.Места 2 3 24 20
с.Обидим 0 1 1 1
с.Осеново 0 0 0 0
с.Филипово 17 32 63 38

Източник: НСИ. Резултати от преброяване на населението и жилищния
фонд.2011 г.

Данните за специфичните възрастови структури на населението
показват, че необходимите контингенти от деца в „яслена” и
„градинска” възраст, както и на лица в „учебна” възраст са налични
само в три населени места – градовете Банско и Добринище и с.
Филипово. Наличните деца и ученици в с. Места дават възможност за
функциониране на детско заведение и на основно училище с групи и
паралелки с минимален брой деца и ученици (вкл. и на ученици от с.
Филипово).

Образователната структура на населението в общината е
представена в следващата таблица:
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Таблица 2.2.5. Образователна структура на населението в община Банско (по
населени места) 2011 год.

Населени места
Брой

население
над 7 години

Брой население по образование

висше средно основно по-ниско от
основно

Община Банско 12318 1982 5598 3245 1493
гр. Банско 8436 1604 3967 1970 895
гр. Добринище 2678 320 1320 707 331
с.Гостун 46 0 14 9 20
с. Кремен 202 6 56 103 36
с.Места 235 23 99 83 29
с.Обидим 82 - 10 41 28
с.Осеново 78 .. 4 38 31
с.Филипово 561 27 128 294 102

Източник: НСИ. Резултати от преброяване на населението и
жилищния фонд.2011 г.

От населението на общината, което е над 7 годишна възраст, с
висше образование са 16,1%, а със средно – 45,5%. Като неграмотни
са се определили само 61 лица, или 0,5% от анкетираните през 2011 г.
В общинския център броят на лицата с висше образование е 1604 от
общо 1982 лица в общината с подобно образование. Това е 80,9% от
всички лица с висше образование в община Банско. В гр. Добринище
жителите с висше образование съставляват 11,9 % от населението над
7 годишна възраст, а в с. Места - 9,8%. Ниско образованите (под
основно образование) са 1493 д., или 12,1% от населението в
общината над 7 годишна възраст.

Фиг. 2.2.2. Образователна структура на населението на община Банско –
2011 г.

висше образование (%)

средно образование (%)

основно образование (%)

по-ниско образование (%)

16,10%

45,50%

26,40%

12,00%
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Етническата структура на населението в община Банско показва,
че преобладава българската етническа група. Като българи са се
определили 97,3% от населението на общината. От турската етническа
група са само 14 д, а от ромската – 227 д., или 1,9% от населението на
общината. С население изцяло от българската етническа група са
селата Гостун, Места, Обидим и Осеново. С най-компактно ромско
население е гр. Банско – тук живеят 196 от общо 227 лица от ромския
етнос.

2.2.4. Икономическа характеристика на населението

 Икономически активно население

Икономически активното население по същество определя
параметрите на работната сила. В тази категория от населението
попадат лицата във възрастовата група от 15 до 64 годишна възраст.
Данните за 2011 г. показват, че общият брой на икономически
активното население в община Банско е 6764 д., а на икономически
неактивното – 4736 д. Разликата между сбора от икономически
активното и икономически неактивното население и общия брой на
населението на община Банско (13125 д.) са лицата под 15 години.
Териториалното разпределение на икономически активното население
по населени места е представено в следващата таблица:

Таблица 2.2.6. Икономически активно и икономически неактивно население в
община Банско (по населени места) - 2011 г.

Населено
място

Брой икон.
активно

население

Относителен
дял (%)

Брой
иконом.неактивно

население

Относителен
дял (%)

Община
Банско 6764 58,8 4736 41,2

гр. Банско 4778 60,5 3125 39,5
гр.
Добринище 1495 60,4 981 39,6

с.Гостун 10 21,7 36 78,3
с. Кремен 76 37,8 125 62,2
с.Места 112 52,6 101 47,4
с.Обидим 15 18,3 67 81,7
с.Осеново 8 10,3 70 89,7
с.Филипово 270 53,9 231 46,1

Източник: НСИ. Резултати от преброяване на населението и жилищния
фонд, 2011 г.
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Анализът на данните от таблицата показва, че жизнените в
демографско отношение селища – градовете Банско и Добринище и
селата Места и Филипово, са с относителен дял на икономически
активното население над 50%. Този среден дял за община Банско
(58,8%) е по-висок от средния за страната (52,1%) и за
Благоевградска област (54,8%).

 Заети лица

В категорията на икономически активното население от значение
е броят на заетите лица. Структурата на икономически активното
население се определя от броя (съответно относителния дял) на
заетите и безработните лица.

Броят на заетите лица е един от индикаторите за състоянието на
икономиката. В общината през 2011 г. в различните отрасли на
икономиката са заети 4741 д., което е 70,0% от икономически
активното население. Съпоставката на този показател със средните за
страната (85,1%) и за Благоевградска област (83,5%) показва, че в
община Банско е осигурена заетост, която е съизмерима със средните
за страната и областта. Общият брой на наетите лица (без самонаетите
и работодателите) към 2011 г. възлиза на 4047 д.

Фиг. 2.2.3. Структура на относителния дял (%) на наетите лица в социално-
икономическия комплекс на община Банско – 2011 г.

първичен сектор
вторичен сектор
третичен сектор

69,6%

28,40%

2,0%

Съотношението между броя на заетите и броя на наетите лица
показва, че при среден дял на наетите във всички икономически
дейности (отрасли) – 85,4% от броя на заетите, 14,5% са самонаети и
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работодатели. От икономическите дейности с по-висок дял на
самонаетите и работодателите са отрасли “Селско и горско стопанство”
(първичен сектор) с 27,0%, “Търговия, ремонт на автомобили и
мотоциклети” (29,5%), “Транспорт, складиране и пощи” (29,9%) и др.
Това всъщност са и отраслите с най-висок брой на микропредприятия, в
които работещите са основно самонаети и членове на семействата им.

Показателите за трудовата заетост на населението по населени
места в община Банско показва, че с висок коефициент на заетост са
общинският център – 88,3% и с. Обидим (от 15 д. в категорията
икономически активни лица 15 са трудово ангажирани, т.е.
коефициентът на заетост е 100,0%)

Отрасловата структура на броя на наетите лица в общинския
социално-икономически комплекс на общината бележи следното
развитие: от 4250 д. (2007 г.), този брой нараства до 4613 д. (2010 г.),
или ръст със 108%.

Таблица 2.2.7. Динамика в броя на наетите лица по отрасли в община Банско
за периода 2007 – 2011 г.

Отрасли
Брой на наетите лица*

2007 г. 2011 г.
Брой % Брой %

Селско стопанство 57 1,3 81 2,0
Преработваща промишленост 1467 34,5 979 24,2
Доставка на ел.енергия, вода и
сметосъбиране 61 1,4 56 1,4

Строителство 413 9,7 171 4,2
Търговия и ремонтни услуги 355 8,4 507 12,5
Транспорт 82 1,9 47 1,2
Туризъм 572 13,5 1222 30,2
Усл. по финансово посредничество 33 0,8 88 2,2
Услуги с недвижими имоти 99 2,3 134 3,3
Държ. управл. и админстр. услуги 197 4,6 211 5,2
Образование 369 8,7 314 7,8
Здравеопазване и социални грижи 81 1,9 39 1,0
Други 521 12,3 198 4,9
Общо 4250 100 4047 100,0

Източник: НСИ.
* Без работодатели и самонаети лица

Данните от предходната таблица показват наличието на добре
изразено преструктуриране на отрасловата заетост. Налице е ясна
тенденция на намаляване на ролята на преработващата промишленост
и на отрасъл “Строителство” и тенденция на нарастваща значимост на
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отрасъл “Туризъм” и на дейностите, свързани с посредничество на
недвижими имоти. Броят на наетите в отраслите на преработващата
промишленост (основно дървопреработването и по-конкретно в
производството но мебели) за последните пет години намалява с около
488 д., а на тези в отрасъл “Туризъм” - нараства с 650 д. Реално
трудово ангажираните (по линия на самонаетите и на работодателите)
в туристическия бранш е доста по-висок.

 Безработни лица

В структурата на икономически активното население втората
категория са безработните лица. Статистиката за броя и структурата на
безработните е динамична във времето. Обект на анализ са данните за
безработните към края на 2012 г., които са по данни на Агенцията по
заетостта. Тези данни са отразени в следващата таблица.

Таблица 2.2.8. Структура на безработните лица и равнище на безработица в
община Банско – 2012 г.

№ по
ред Показатели Брой % от безр.

лица
1. Безработни лица 528 100,0
2. Регистр. Безработни до 29 години, вкл. 112 21,2
3. Регистр.безработни с регистр. над 1 година 98 18,7
4. Равнище на безработица (%) 7,9

Фиг. 2.2.4. Динамика в равнището на безработица (%) в община Банско за
периода 2007-2012 г.
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Равнището на безработица в общината е с по-ниска стойност от
средното за страната (11,4%) и в Благоевградска област (14,0%).
Динамиката в равнището на безработица в община Банско за периода
2007-2012 г. (към 31.12.) е графично е представена на фиг. 5.

Изводи. Аналитичните проучвания на човешкия ресурс на
община Банско дават възможност да бъдат направени следните основни
обобщени констатации:

– Продължава тенденцията за намаляване броя на населението на
общината, процес характерен и за страната. Темповете на
намаляване на броя на населението на община Банско са по-
слабо изразени в сравнение с тези в област Благоевград и в
страната;

– Налице е тенденция на продължаващо застаряване на
населението, което е по-силно подчертано за селата в общината.
Този процес се изразява в намаляване на относителния дял на
населението в под трудоспособна за сметка на нарастване на
дела на населението в над трудоспособна възраст.
Средносрочната и дългосрочна проекция на тази тенденция води
до бъдещото намаляване на броя на население във фертилна
възраст и до определено ограничаване на възможностите за
естественото му възпроизводство;

– Нарастването на броя на възрастните хора, които в по-малките
населени места ще бъдат преобладаваща част от населението ще
изисква реализация на мерки, свързани с развитие на социални
услуги за тази категория лица и т.н.

– между последните две преброявания на населението се
наблюдава тенденция на нарастване на дела на
високообразованите лица. Нараства броят на лицата с висше и
средно образование, а намалява този на лицата с ниско
образование. Броят на неграмотните лица е намалял от 98 д.
(2001 г.) на 61 д. (2011 г.);

– Образователната структура на населението дава отражение и
върху образователната структура на заетите лица в общината;

– Очертаващ се проблем е задържането на млади хора с по-високо
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образователно равнище в общината, поради трудности с
осигуряване на трудовата им заетост;

– По отношение на коефициента (равнището) на безработица към
2012 г. община Банско е в по-благоприятна позиция от средното
за област Благоевград и в страната, което се дължи основно на
високата заетост в сектора на туризма и отраслите, свързани с
туристическата дейност.

2.3 СЪСТОЯНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ КОМПЛЕКС НА ОБЩИНА БАНСКО

2.3.1. Обща характеристика

Община Банско е с по-скромен принос в икономическото развитие
на област Благоевград. Тя е с много добри позиции в областта и
Югозападния район в сферата на туризма. През 2011 г. в общината се
произвежда 5,5% от продукцията и 5,3% от нетните приходи от
продажби в областта и делът на наетите лица е 4,6% от общо наетост в
областта. Икономическата криза след 2008 г. силно се отрази на
общинската икономика, която губи своите позиции в свиващата се
икономика на област Благоевград.

Представа за състоянието и динамиката в развитието на
икономиката на общината за периода 2008-2011 г. дават основните
икономически показатели. Те са отразени в таблица № 2.3.1.

Таблица 2.3.1. Динамика в развитието на икономическия комплекс на община
Банско по основни икономически показатели за периода 2008-2011 г.

Показатели 2008 г. 2010 2011
1. Брой предприятия 805 1028 1089
2. Размер на произведената продукция (хил. лв.) 300759 138186 148457
3. Размер на приходите от дейност (хил. лв.) 391600 193015 214251
4. Размер на нетните приходи от продажба ( хил.
лв.) 295220 147684 174365

5. Брой на заетите 4852 4323 4741
6. Брой на наетите лица 4364 3657 4047
7. Размер на дълготрайните материални активи
(хил. лв.) 269751 337616 352069

Източник. НСИ.

Анализът на данните от таблица № 2.3.1. добре илюстрира
последиците от икономическата криза в страната, проявила се след
2008 г. Тези последици са най-ясно видими за икономическата дейност
на стопанските субекти. До 2010 г. е налице ясно изразена тенденция
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на спад в размера на произведената продукция, размера на приходите
от дейност и на размера на нетните приходи от продажба.

През 2010 г. в сравнение с 2008 г. е регистриран спад по
посочените показатели, който е в границите на около 50-55%.Същото
се отнася и за брой на заетите и наетите лица. За посочените 3 години
е отчетен ръст единствено в размера на дълготрайните материални
активи. Динамиката в разходите за придобиване на ДМА в общината,
както и в размера на придобитите ДМА за периода 2007 -2011 г. е
графично е показана на фиг. 2.3.1.

Фиг. 2.3.1. Динамика в разходите за придобиване на ДМА и в размера на
придобитите ДМА в община Банско за периода 2007-2011 г.
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След 2010 г. се наблюдава слабо изразено оживление в
икономическото развитие. Това показват данните за 2011 г.
Стойностите на отделните икономически показатели за 2011 г., макар и
по-високи в сравнение със съответните за 2010 г., са много по-ниски от
постигнатото равнище през 2008 г. Този процес не засяга в такава
степен сферата на туризма. Последните 2 години са едни от най-
успешните в туристическия сектор, както по броя на туристите, така и
по размера на приходите от туристическа дейност. Тази тенденция
подължава и през зимно-пролетния туристически сезон на 2012/2013 г.
По данни на информационната система на МИЕТ в Банско са
реализирани 339,6 хил. нощувки , като по този показател курортът
Банско се нарежда на първо място сред останалите зимни ски-курорти
в страната. Спрямо предшестващия зимно-пролетен сезон за Банско е
регистриран ръст на нощувките с 21%.



Общински план за развитие на община Банско – 2014-2020 г.
___________________________________________________________________

37

Същото, макар и в по-слаба степен се отнася и за аграрния
сектор. През последните години се наблюдава нарастване на броя на
селскостопанските животни и на размера на обработваемите
земеделски земи.

Общината последователно изгуби значителна част от
индустриалните си позиции след прехода към пазарна икономика, като
икономическата криза след 2008 г. влоши още повече условията за
развитие на бизнеса, особено във вторичния сектор (индустрия и
строителство) и доведе до ново свиване на производството.

Индустриалното производство е концентрирано изключително в
град Банско, където са реализирани почти 89 % от всички продажби.
Като по-важни производства се очертават производство на мебели,
производството и обработката обла дървесина, производството на
дограма), производство на храни, напитки и тютюневи изделия и др.

Структурата на бизнеса в общината се доминира от
микрофирмите, които през 2011 г. са 90.6% от общия брой.

2.3.2. Секторна и отраслова структура на икономиката на
община Банско

В икономическия профил на община Банско, в неговата секторна
структура, водещо място заема третичният сектор (обслужващата
сфера). Туризмът е утвърден, водещ отрасъл в социално-
икономическия профил на общината. Позициите си запазват и чисто
социални отрасли като “Образование”, “Хуманно здравеопазване и
социални дейности”, финансово-кредитните институции и др.

Таблица 2.3.2. Динамика на произведената продукция в община Банско в
периода 2008-2011 г.

Сектори 2008 2009 2010 2011
Общо за общината, в т.ч. 300759 148204 138 186 138 186
Селско, горско и рибно стопанство 2079 2982 4107 3719
Индустрия 44737 34948 32107 36775
Услуги 253943 110274 101972 97692

Източник: НСИ

Данните от таблица № 2.3.2.1. показват, че третичния сектор,
независимо че е с водещи позиции в общинския икономически
комплекс, бележи трайна тенденция на намаляване на размера на
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произведената продукция. Отрасловата характеристика, по отношение
на размера на произведената продукция, показва че основна причина
за посочения спад се дължи именно на отрасъл “Строителство”. За
анализирания период размерът на произведената продукция в този
отрасъл намалява от 172300 хил. лв. (2008 г. ) на 19851 хил. лв. , или
почти 9 пъти.

Отрасловата структура на икономиката на община Банско,
подкрепя направените изводи, че водеща роля в икономическото
развитие имат няколко отрасъла , които са в обхвата на третичния
сектор. Това показват и данните от таблица № 2.3.3.

Таблица 2.3.3. Динамика в отрасловата структура на икономиката на община
Банско по основни икономически показатели за периода 2008-2012 г.

Показатели
Предприятия

(бр.)

Произведена
продукция (хил.

лв.)

Заети лица
(бр.)

2008 2012 2008 2012 2008 2012
Общо за общината 805 1089 300759 148457 4852 4741
Селско и горско стопанство 11 35 2079 3719 87 111
Преработваща
промишленост 61 60 44737 36775 1313 1048

Строителство 119 66 172300 19851 1073 202
Търговия, ремонт на
автомобили и мотоциклети 214 317 7748 6908 551 719

Транспорт, складиране и
пощи 27 34 1892 2517 57 67

Хотелиерство и
ресторантьорство 217 307 26549 30695 1156 1394

Операции с недвижими
имоти 60 110 20611 10203 150 181

Проф. дейности и научни
изследвания 16 26 1040 864 43 54

Админстр. и спомагателни
дейности 21 33 423 705 28 50

Образование .. 55 .. .. .. ..
Хуманно здравеопазване и
социална работа 19 27 1149 1124 43 62

Култура, спорт и
развлечения 15 55 .. .. .. ..

Други дейности 21 43 291 1499 37 44

Източник: НСИ

Както и при другите основни икономически показатели, така и по
показателя “брой на предприятията”, секторната структура сочи, че
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основната част от тях са в третичния сектор (услуги). Това личи добре
от фиг 2.3.2.

Първичният сектор (селско и горско стопанство) е с подчинено
значение, независимо от наличието на необходимите за неговото
развитие ресурси – поземлен селскостопански и горски фонд. По
отношение на броя на заетите лица секторът се характеризира с
неголям брой - 111 д., или 2,3% от всичко заетите в икономиката на
общината. За посочения период нараства и размера на произведената
продукция с около 79%.

Фиг. 2.3.2. Промени в секторната структура на предприятията (по брой) в
община Банско за периода 2008 -2011 г.
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Източник: НСИ

По данни на НСИ за баланса на територията, поземленият ресурс,
който е един от основните фактори за развитие на селското и на
горското стопанство, е със следните параметри:

 Общ размер на земеделските земи – 137273 дка, или 28,8% от
територията на общината, от които:

– Обща площ на обработваемите земи – 59751 дка, или 43,5% от
площта на земеделските земи;

– Размер на поливните площи – 13236 дка, или 22,2% от площта на
обработваемите земи;

 Обща площ на горските територии – 276555 дка, или 58,1% от
площта на общината.
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По данни на Областна дирекция “Земеделие” – Благоевград,
регистрираните земеделски стопанства на територията на община
Банско към 2012 г. са 893. Това е едва 2,3% от броя на регистрираните
земеделски стопанства в област Благоевград. Причината за това е
ограниченият поземлен ресурс, използван за целите на земеделския
сектор. Структурата на земеделските стопанства по показателя “Размер
на използваната земеделска площ (дка)” в община Банско е както
следва:

– Брой земеделски стопанства с размер на използваната земеделска
площ до 10 дка – 810;

– Брой земеделски стопанства с размер на използваната земеделска
площ ат 10 до 20 дка – 34;

– Брой земеделски стопанства с размер на използваната земеделска
площ от 20 до 100 дка – 22;

– Брой земеделски стопанства с размер на използваната земеделска
площ от 100 до 500 дка – 15;

– Брой земеделски стопанства с размер на използваната земеделска
площ над 500 дка – 12.

Цитираните данни показват, че в общината най-често срещани са
регистрираните малки земеделски стопанства – с площ до 10 дка. Те са
90,7% от общия брой на земеделските стопанства в общината, а
размерът на стопанисваната земя (2333 дка) съставлява само 3,2% от
общия и размер (72983 дка). На практика, това наистина са дребни
земеделски стопанства, които трудно могат да определят облика на
земеделския сектор. Обратно, относително по-големите стопанства,
които стопанисват по над 500 дка, независимо, че са едва 1,3% от
всички регистрирани земеделски стопанства, обхващат 89% от общо
стопанисваната земеделска площ в общината.

Като извод може да се посочи, че през 2012 и 2013 г. се
наблюдава тенденция за нарастване на използваните селскостопански
площи в общината. Площта на изоставените земеделски земи е сведена
до минимум. Към 2013 г. изоставени обработваеми земи се срещат само
в землищата на най-обезлюдените села.
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В структурата на посевните площи с най-голям дял са земите
използвани за производство на зърнени култури – пшеница и ръж
(около 2600 дка), на картофи (около 2500 дка), на царевица (около
1300 дка), на зеленчуци (около 850 дка), а от техническите култури –
на тютюн (около 200 дка). Трайните насаждения са с малка площ и са
от малки овощни градини от ябълки и круши (общо 200 дка).

Селското стопанство в общината се характеризира със своята
екстензивност. Основната част от произведената продукция е за
самозадоволяване. В организационните производствени структури,
както бе посочено, преобладават малките частни (семейни) стопанства.
Животновъдството също обхваща частния сектор. Отглеждат се
предимно крави, кози и овце. Тенденцията към намаляване на броя на
селскостопанските животни, характерна за периода 2007-2009 г. е
преодоляна. През последните 2-3 години се наблюдава нарастване на
броя на селскостопанските животни в общината.

Вторичният сектор (преработваща промишленост) също заема
подчинено място в икономиката на община Банско. Той изпитва в най-
висока степен последиците от икономическата и финансовата криза
след 2008 г. Част от "макро" и "малките" производствени структури,
основно в сферата на мебелното производство и производството но
дограма, преустановиха дейността си. От преработващите промишлени
отрасли са представени „Производство на дървен материал и изделия
от дърво” (като облика на този отрасъл продължава да се формира от
производството на мебели и на дограма), „Производство на облекло”,
„Производство на храни, напитки и тютюневи изделия”. Дърводобивът,
който е една от дейностите в двете държавни лесничейства на
територията на общината (ДЛ „Добринище” и ДЛ „Места”) е суровинна
база за дървопреработващите фирми. В този отрасъл, по данни за
2011 г., са ангажирани общо около 1048 д., или около 22,1% от всичко
заетите. Най-голямо предприятие в дървообработващия/мебелен
отрасъл е фирма „Пиринска мура”АД (производство на столове от
масивна букова и чамова дървесина), „Визони” ЕООД – гр. Добринище
(дървообработване и производство на мебели), „Юди 65” ООД – гр. Банско и др.

Енергетиката в общината - отрасъл “Производство и
разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни
горива” е представен от няколко енергийни обекта на възобновяеми
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енергийни източници (ВЕИ). Те са общо 5, структурирани по следния
начин:

– 4 обекта, използващи енергията на водата (мини ВЕЦ);

– 1 обект, използващ слънчевата енергия (соларен парк).

Общата инсталирана мощност на 5 –те ВЕИ централи е 7,95 МW, а
общото количество произведена енергия 862,1 MWh. Мястото на
общината във ВЕИ сектора на област Благоевград е скромно. Общите
инсталирани мощности съставляват 4,6% от тези на всички ВЕИ
централи в областта, а произведената енергия -3,9% от тази
произведена от този тип възстановяеми източници.

Отрасъл „Строителство” получи значително развитие през
последните няколко години във връзка с мащабното строителство на
туристическата инфраструктура в общината. Наред с по-малките
местни строителни фирми на територията на общината извършваха
дейност и по-големи строителни фирми с външна адресна регистрация.
След 2009 г. отрасълът бе засегнат най-силно от икономическата криза.
Критерий за намаляване на ролята на този отрасъл е тенденцията на
намаляване на броя на наетите – от 1073 д. (2008 г.) на 202 д.
(2011 г.), или спад около 5 пъти.

Третичният сектор (секторът на услугите) е с водещо място в
социално-икономическия комплекс на община Банско. По отношение
броя на наетите лица, както и на приходите от дейност, той силно
доминира над останалите два сектора. В третичния сектор са
ангажирани 69,4% от общия брой на наетите лица. В този дял не се
отчитат самонаетите лица от семейства в бизнеса.

Водеща роля за високата степен на развитост на третичния
сектор има отрасъл „Туризъм”. Неговото развитие се осъществява на
основата на:

– наличните туристически ресурси, които са с разнообразен
характер, но с благоприятно влияние за предимствено развитие
на зимния (ски) туризъм;

– значителните потенциали на територията на общината за
развитие на различни форми на алтернативен туризъм (еко-,
балнео и климатолечебен, културен, хоби, селски и пр.) –
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условие за диверсификация на туристическия продукт;

– провежданата политика на общината за развитие и
популяризиране на туристическия продукт, предлаган на
българските и чуждите туристи. Визията за развитие на
общината, заложена в Общинския план за развитие 2007-2013, „е
свързана преди всичко с развитието на туризма като основен
отрасъл”.

Община Банско попада в Рило-Пиринския туристически район,
който е един от 8-те туристически района на страната (вж.фиг.-
картосхема № 2.3.3.). В посочения туристически район, община Банско
е включена като национална туристическа локализация със
специализация в сферата на зимния, на планинския познавателен и на
културно-историческия туризъм. В туристическата локализация наред с
посочените форми на туризъм съществува и потенциал за развитие на
балнеоложкия туризъм. В Рило-Пиринския туристически район, освен
туристическа локализация Банско, с национално значение е и
туристическа локализация Сандански – със специализация в
развитието основно на балнеоложкия туризъм.

Фиг. 2.3.3. (Картосхема) Туристически райони в България
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Данните от таблица № 2.3.4. показват динамиката в развитието
на отрасъл “Хотелиерство и ресторантьорство” (Туризъм) в периода
2008-2011 г. Благодарение на високото качество на изградената
туристическа инфраструктура и на имиджа на общината като утвърден
зимен курорт с възможности за практикуване на ски-туризъм, отрасъла
понася последиците от икономическата криза сравнително по-
безболезнено. Въпреки икономическите трудности нараства броят на
регистрираните фирми – от 217 (2008 г.) на 307 (2011 г.).

Таблица 2.3.4. Динамика в икономическите показатели на отрасъл
“Хотелиерство и ресторантьорство” в община Банско за периода 2008-2011 г.

Показатели Състояние към
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Брой предприятия (фирми) 217 277 293 307
Произведена продукция (хил. лв.) 26549 10557 32 048 30695
Приходи от дейност (хил. лв.) 43724 54910 44 568 38829
Размер на ДМА (хил. лв.) 51180 116693 108 425 112035
Заети лица - брой 1156 1237 1 352 1394

Източник: НСИ

Туристическият сектор в общината осигурява към 2011 г. заетост
на 1394 д., което е 28,7% от броя на всички заети лица в общината,
или почти всеки трети от заетите намира препитание в туристическа
дейност. По отношение на произведената продукция и на размера на
приходите от дейност, като по-неблагоприятна се очертава 2010
година. За анализираните 4 години, над 2 пъти е нараснал размера на
дълготрайните материални активи. Това е резултат от изградената
значителна туристическа инфраструктура в общината. Същата е
локализирана основно в градовете Банско и Добринище и техните
землища (двата ски центъра).

Туристическата функция на община Банско и основните
икономически показатели на посочения отрасъл дават отпечатък върху
социално-икономическото развитие на общината през последните десет
години. Съпоставката между данните за ръста на приходите от дейност
и броя на наетите, както и на някои елементи на туристическата
инфраструктура (основно на местата за настаняване и средствата за
подслон, както и на заведенията за хранене) за периода 2005 – 2011
година показват, че отрасъл „Туризъм” се развива с много високи
темпове, които не се наблюдават при нито един от останалите отрасли
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на икономиката на общината. Данните за броя на наетите лица в
отрасъла показват, че той нараства от 572 д. през 2007 г. на 1064 д.
през 2010 г., или със 186%. От общо наетите в общината, наетите лица
в отрасъл „Хотелиерство и ресторантьорство” през 2010 г. съставляват
23,1%. Както бе отбелязано, ако към броя на наетите в отрасъла се
прибави и броят на самонаетите и на работодателите, туристическият
сектор в общината осигурява препитание на още по-голям брой
трудово ангажирани лица.

Фиг. 2.3.4. Динамика в размера на дълготрайните материални активи в сектор
туризъм за периода 2008-2011 г.
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Приходите от дейност само от средствата за подслон с капацитет
над 10 легла (приходи от нощувки) за същия период са нараснали от
2785,0 хил. лв. на 16016,3 хил. лв., или с 575,1%, т.е почти 6 пъти.
Аналогични са и ръстовете от дейността на другите елементи на
туристическата инфраструктура – заведенията за хранене, ски
съоръженията и другите спортни обекти и др.

Посочените икономически резултати в отрасъл „Хотелиерство и
ресторантьорство” са свързани с дейността на значителната по мащаби
туристическа инфраструктура, изградена в общината, която е в две
основни локализации – в градовете Банско и Добринище и техните
землища, включващи части от Пирин планина.

Данните за туристическата инфраструктура, които се отчитат от
НСИ, засягат само средствата за подслон и местата за настаняване,
които са с капацитет над 10 легла. Същите са представени, в таблица
№ 2.3.5.
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Таблица 2.3.5. Динамика в броя и дейността на средствата за подслон (с
капацитет над 10 легла) в община Банско за периода 2005-2010 г.

Показатели Мярка 2005 г. 2010 г. Ръст (2005-
100%)

1. Средства за подслон брой 24 98 408,3
2. Легла брой 2102 9939 472,8
3. Стаи в средствата за
подслон брой * 3894 *

4.Реализирани нощувки -
общо Брой 103033 396287 384,6

в т.ч. от чужденци Брой 55695 269409 483,7
5. Приходи от дейност - общо хил.лв. 2784946 16016340 575,1
в т.ч. от чужденци хил.лв. 1486845 11066107 744,2

Източник: НСИ. Районите за планиране, областите и общините в Р.
България.С. 2005 и 2010 г.
*Няма данни

Освен посочените в горната таблица средства за подслон (с
капацитет над 10 легла), в община Банско като елементи на
туристическата инфраструктура (по данни към м. февруари 2012 г.) са
представени още:

 Къщи, предлагащи туристически легла - всичко 97 бр. 783 стаи 1679
легла, в т.ч.

– 1 звезда – 1 бр. с 9 стаи и 29 легла

– 2 звезди - 17 бр. (142 стаи и 304 легла),

– 3 звезди – 79 бр. (632 стаи 1346 легла)

 Самостоятелни стаи – всичко 371 обекта с 875 бр.стаи и 1894 легла,
в т. ч.

– 1 звезда – 6 бр. с 17 стаи и 37 легла;

– 2 звезди - 127 бр. (381 стаи и 824 легла),

– 3 звезди – 238 бр. (477 стаи 1033 легла)

По данни от отдел „Търговия и туризъм” при община Банско,
общият капацитет на легловата база в средствата за подслон и местата
за настаняване в общината към 14.02.2012 г. е 18274 бр. В сравнение с
м. декември 2002 г. броят на леглата се е увеличил 5,9 пъти. През 2011
г., общината е посетена общо от 199350 туристи, в т.ч. 119058
чужденци и 80292 българи. Броят на реализираните нощувки е 578113,
в т.ч. 385413 от чужденци и 192700 от българи. Само в средствата за
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подслон и местата за настаняване с капацитет над 10 легла (отчитани
от статистиката) броят на реализираните нощувки през 2011 г. е
374138. Разликата с общо реализираните нощувки (578113) е в
обектите с капацитет под 10 легла (самостоятелни стаи, малки семейни
хотели и др.).

Фиг. 2.3.5. Изменения в броя на реализираните нощувки (в т.ч. от чужденци)
в средствата за подслон и местата за настаняване (с капацитет над 10 легла) в
община Банско за периода 2007-2011 г.
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Броят на заведенията за хранене и развлечения на територията
на община Банско е представен в следващата таблица.

Таблица 2.3.6. Заведения за хранене и развлечения в община Банско към
12.01.2012 г.

Вид на обекта Брой в
гр. Банско

Брой в
другите НМ

Общ брой в
общината

Ресторанти (класически, с национална
кухня, механи) и заведения за бързо
хранене

282 35 317

Питейни заведения (кафе-аперитиви и
кръчми) 176 22 198

Барове и дискотеки 25 2 27
Кафе-сладкарници 7 3 10
Всичко 490 62 552

Източник: Справка от отдел „Търговия и туризъм” при община Банско

Към туристическата инфраструктура, освен местата за
настаняване, средствата за подслон и заведенията за хранене и
развлечения попадат и спортните обекти, свързани със ски туризма и
планинския туризъм. Графично те са представени на фиг.(схема) №
2.3.6.
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Фиг. 2.3.6. Туристическа инфраструктура в ски център Банско

Източник: www.pss.bg/ski-pisti_maps/bansko.html
Посочените спорни обекти са със следните параметри:

 Писти и ски пътища – обща дължина близо 75 км.

 Изградени съоръжения в т.ч.:

– 1 брой (8 местна) кабинкова въжена линия с дължина 6233 м,
обслужваща ски писти №№ 1 и 2;

– 6 броя 4-седалкови лифта (лифтове “Моста“; „Бъндерица 1“,
„Бъндерица 2“, „Шилегарника“ , „Чалин валог“ и „Плато“)
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– 1 брой 6 седалков лифт („Коларски“);

– 1 брой 3-седалков лифт (“Тодорка“);

– 1 брой двуседалков лифт (ски-зона Добринище);

– 6 броя ски влека;

– 10 броя детски ски влека, с обща дължина 26 км.

 В пиринската част на общината, основно в границите НП „Пирин”, се
намират още и следните обекти на туристическата инфраструктура:

– хижа Безбог – 2240м н.в. – 140 легла – към ски комплекс
Добринище;

– хижа Бъндерица – 1798 м н.в. – нова хижа 95 легла + стара хижа
73 легла + масивни бунгала 30легла = 198 легла, стопанисвана
от „Туристическо дружество Вихрен“ гр. Банско;

– къмпинг Бъндерица – 1800 м н.в., стопанисвана от „Туристическо
дружество Вихрен“ гр. Банско;

– хижа Вихрен – 1950м н.в. – две масивни сгради + бунгала = 150
легла, стопанисвана от УС на БТС София;

– хижа Гоце Делчев – 1412м н.в. – сграда 36 легла и бунгала 70
легла = 106 легла – към ски комплекс Добринище;

– хижа Демяница – 1875м н.в. - 175 легла + 14 бунгала с 42 легла
= 217 легла, стопанисвана от „Туристическо дружество Вихрен“
гр. Банско;

– хижа /заслон/ Тевното езеро – 2527м. н.в. – 80 легла,
стопанисвана от „Туристическо дружество Вихрен“ гр. Банско;

– туристическа спалня Еделвайс – 929м н.в. - гр. Банско – 55 легла
- стопанисвана от „Туристическо дружество Вихрен“ гр. Банско;

– туристическа база Голямата мочура – 1450м н.в. - бунгала 160
легла, частен стопанин;

– заслон Казана – 2423м н.в. - няма легла, капацитет 5 места,
стопанисвана от „Туристическо дружество Вихрен“ гр. Банско;

– хотел Академика – 1650м н.в. – м. Уплето – 140 легла.

 Обекти за спорт и развлечения

– Ски училища -10 бр.;

– Спа центрове – 35 бр.;

– Игрални зали - б 6р.;

– Интернет клубове – 2 бр.;
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– Ледени пързалки – 1 бр.;

– Училище за кънки на лед – 1 бр.;

– Фитнес зали – 50 бр.

В община Банско частично използван туристически ресурс е
разполагаемото културно-историческо наследство, което в по-голямата
си част е с високи качествени характеристики. То до голяма степен е
равностойно на качествените природни ресурси – ефективно
използвани за зимен туризъм. През следващия планов период един от
приоритетите на общината е да се намерят добри решения и да се
провежда политика за използване възможностите на културното
наследство за развитие на целогодишен културен туризъм. През 2012 г.
и 2013 г. нараства броят на туристите през лятно-есенния туристически
сезон. Това е резултат от активната рекламна кампания за
популяризиране на културно-историческото наследство, на природните
дадености и на провеждането на значими културни мероприятие от
типа на музикалните и театралните фестивали (Международен джаз-
фестивал, Опера-фест, фолклорен фестивал „Между три планини“ и
др.)

Общият брой на обектите на недвижимото културно наследство в
общината възлиза на 198, от които със статут на декларирани
паметници на културата са 104, а обявени са още 78. Основната част от
недвижимото културно-историческото наследство е концентрирано
основно в гр. Банско и околностите му – 161 паметника. Основната
част от тях са паметници на архитектурно-строителното майсторство,
друга част са исторически паметници и трета част – археологически
паметници.

– По критерия “значимост” с „национално значение” са 6 обекта, в
т.ч. комплекс „Къща на Неофит Рилски”; Църква „Св. Троица”;
Църква „Св. Богородица” „Успение Богородично”; Велянова къща
в Банско); Родна къща на Никола Вапцаров в Банско; лобно място
на Иван Козарев ( в землището на Добринище);

– „местно значение” - 33 обекта, в т.ч. 4 археологически, 10
исторически и 19 архитектурно-строителни;

– Обособени под формата на “ансамбъл” са 39 обекта.
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Високата концентрация на обекти на недвижимото културно
наследство в общинския център – гр. Банско се обяснява с
историческото значение на града като център на стопанските и
обществените активности в региона. Между недвижимите културни
ценности в града доминират обектите на църковната и на жилищната
народна (вернакуларна) архитектура от периода на Българското
Възраждане, включително формираните от тях комплекси и улични
ансамбли, като комплексите „Къща на Неофит Рилски”, комплекс
църква „Св. Троица”, архитектурно-градоустройствен ансамбъл около
църквата „Св. Троица”, архитектурен ансамбъл по ул. „Пирин”,
архитектурен ансамбъл „Джиджевите къщи” и редица други ансамбли
на архитектурно-строителната банска школа.

С историко-познавателното и възпитателното си значение и с
архитектурните и художествените си достойнства се отличават
обектите с религиозен характер – църкви, манастири, параклиси и др.
Не по-малко е и значението на обектите на археологическото
наследство, сред които се открояват Археологически комплекс в
местността "Св. Никола" (включващ останки от тракийска крепост,
тракийски могили и християнска базилика) и Кременска крепост „Момина
кула” - средновековна крепост над пролома на Места.

Като стимулатор за развитие на културния туризъм роля играе и
нематериалното културно наследство, свързано с местния музикален
фолклор, с кулинарните традиции, етнографията и др. Нарастващата
популярност на някои културни прояви, провеждани в гр. Банско под
формата на фестивални мероприятия дават основание да се очаква
добро развитие и на културния туризъм.

Третичният сектор включва и търговски и обслужващи дейности,
адресирани основно към постоянното население. Те също се вписват
сред дейностите, които определят развитието на общината, доколкото:

– обогатяват стопанския потенциал на общината и осигуряват
допълнителни работни места, предвид възможностите за
обслужването и на значителни външни контингенти, съсре-
доточени основно в прилежащите курортни територии, както и
транзитно преминаващи по комуникационните артерии с
регионално, национално и наднационално значение (пътя ІІ-19);
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– осигуряват повишаване качеството на живот на населението,
респ. допринасят за стабилизирането на селищната мрежа и
балансираното развитие на отделните части на територията чрез
обогатяването си в териториален план и като асортимент.

Понастоящем е налице подчертан териториален дисбаланс в
развитието на сектора, като само в общинския център е развит по-
широк набор от елементи, вкл. на периодичното и епизодично
обслужване

Привеждането на инфраструктурата на търговията и услугите в
съответствие с потенциалната й роля за стопанското развитие и
качеството на живот на населението, следва да се опре на потенциала
на съществуващата база и да преодолее неговите недостатъци, както
по отношение набора от дейности, така и по отношение териториалната
му локализация.

От другите отрасли на третичния сектор с по-голяма значимост са
“Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети” и “Транспорт,
складиране и пощи”. От отраслите от публичния сектор важно значение
имат “Образование”, “Хуманно здравеопазване и социална работа” и
“Държавна и общинска администрация”.

2.4 УРБАНИСТИЧНО РАЗВИТИЕ И СЪСТОЯНИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА И

ИНФРАСТРУКТУРНА ОСИГУРЕНОСТ НА ОБЩИНАТА

2.4.1. Урбанистично развитие

 Селищна структура

Селищната мрежа на община Банско включва 8 населени места -
2 града (Банско и Разлог) и 6 села (Гостун, Кремен, Места, Обидим,
Осеново и Филипово). Гъстотата на селищната мрежа е 1,6 селища/100
кв.км. Тя е по-ниска от средната за страната (4,8 селища/100 кв.км).

Градовете са разположени в южните покрайнини на Разложката
котловина (в северните подножия на Пирин). Селата са разположени
по поречието на р. Места - по източните склонове на Пирин и
западните склонове на Родопите. Само с. Места е разположено на в
долината на р. Места. Степента на урбанизация е висока – над 90% от
населението е концентрирано в градовете, като в общинския център гр.
Банско този показател възлиза на 68,7%.
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Фиг. 2.4.1. Селищна мрежа на община Банско

По отношение функционалния им профил, населените места в
община Банско могат да бъдат групирани в следните зони:

– зона на градовете, обхващаща общинския център гр. Банско и гр.
Добринище. И двата града са разположени в северната част на
общинската територия. Това са селища, които заемат важно място
в селищната мрежа на общината, и играят ролята на важни,
опорни селищни центрове. Те са и най-добре населените. В тях са
и най-добре представени стопанските активности. Те са свързани
основно с туристическата функция, както и с някои производства.
В двата града са концентрирани и най-голям брой от обекти на
социалната инфраструктура и на обекти на административното,
деловото и други видове обществено обслужване. Според
категоризацията на населените места по броя на населението
първа селищна зона е съставена от „много малки градове“ (с
население до 10 хил. д.);

– зона на селата, обхващаща шестте села в източната част на
общинската територия. Според категоризацията на населените
места по броя на населението тази зона е съставена от „много
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малки села“, с изключение на с. Филипово, което е „малко село“.
Селата в общината са с ограничени възпроизводствени
възможности (с коефициент на възрастова зависимост над
средния за селата), в които за трудова реализация се предлагат
силно ограничен брой работни места, трудовите ресурси не се
реализират или се реализират в минимална степен в други
населени места и отсъстват обслужващи обекти на образованието,
здравеопазването и културата.

Пространственото зониране на селищната мрежа, отчита
принадлежността им към съответните физикогеографски части на
територията на общината. На тази основа се обособяват две зони, в
които са разположени съответните населени места:

- селищна зона „Пирин”, която обхваща Банско, Добринище и
селата Кремен и Обидим. Потенциалите за тяхното развитие се
свързват с териториалната им близост с природните и спортно-
рекреационни ресурси на Пирин планина, респ. парка „Пирин.
Сравнително идентичното разположение спрямо основния природен
ресурс, обаче, не е било достатъчно условие за балансирано развитие
на населените места в тази зона по посочения фактор. Причина за
различията в развитието на туристическата им функция са различните
потенциали, с които те разполагат.

- селищна зона ”Родопи” – включва селата в източната част на
общината. Към нея може да се прибави и с.Места (въпреки че е в
землището на Обидим). Въпреки качествения природен ресурс в
хинтерланда на селата в тази зона, през последните две десетилетия
тук не са реализирани значими инвестиции и не са развити нови
стопански активности. Това е повлияло отрицателно на устройственото
развитие и социално-икономическия профил на зоната като цяло.

 Позициониране в Националната териториално-
урбанистична структура

В Националната териториално-урбанистична концепция, община
Банско е представена като пространствена структура от трето ниво, в
селищната мрежа на което са включени два много малки града (с
население под 10 хил. д.). Те играят структурираща роля в
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пространствено-селищния модел и изпълняват функциите на опорни
селищни центрове с организиращо влияние върху икономическите,
транспортните и обслужващите дейности в общината.

Община Банско остава встрани от основните урбанизационни оси
на развитие, организирани по транспортните направления на
коридорите от трансевропейската транспортна мрежа и на други
транспортни мрежи от европейско и национално значение. В
Националния урбанистичен модел, територията на общината попада в
една от второстепенните оси на урбанистично развитие, развита по
направлението Симитли - Разлог – Банско - Гоце Делчев.

По отношение на мястото на община Банско в териториалната
структура на трите основни типа територии (природни неурбанизирани,
периферни слабо урбанизирани и централни силно урбанизирани), тя
попада в типа на периферните - слабо урбанизирани, обвързани с
природно неурбанизирани територии.

По отношение на йерархичната система от градове центрове -
община Банско попада в четвърто ниво (от общо пет нива) – малки
градове с микрорегионално значение.

2.4.2. Техническа инфраструктура

 Пътна инфраструктура

Пътни връзки на общината с републиканската и общинска пътни
мрежи. Участъци от пътищата от Републиканската пътна мрежа,
пресичащи община Банско са както следва:

– път ІІ-19 „ Симитли – Банско – Добринище – Гоце Делчев –
граница Гърция ”, преминаващ през територията на общината,
пресича северната част на гр. Банско, като осъществява връзка
на тези територии на запад с Автомагистрала „Струма,;

– път ІІІ-1901 „Банско – Баня”;

– път ІІІ-1903 „ІІ-19 – Елешница”

В непосредствена близост, северно от територията на Община
Банско преминава път ІІ-84 (Белово - Пазарджик) Звъничево – Ветрен
дол – Велинград – Юндола – Якоруда – о.п. Разлог.

Общинската пътна мрежа се състои от бившите четвъртокласни
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пътища от републиканската пътна мрежа и местни пътища. Общата
дължина на трасетата на общинската пътна мрежа е 109,100 км.

С Решение на. Общинският съвет на гр. Банско от 01.08.2000 г. са
определени пътищата от четвъртокласната пътна мрежа и местните
пътища, както следва: Банско – хижа „Вихрен”; отклонение от път ІІ-19
– Места – Обидим; отклонение от път ІІ-19 – Места – Кремен;
отклонение от път ІІ-19 – Места – Осеново; отклонение от пътІІ-19 –
Места – Гостун. Пътищата от четвъртокласната пътна мрежа в общината
са с обща дължина 42 км.

Местните пътища са с обща дължина 67,100 км. За
четвъртокласните и местни пътища, елементи на общинската пътна
мрежа, е необходимо да се предвидят и съответните рехабилитационни
и реконструкционни мероприятия. Липсата на преки транспортни
връзки между селищата от Родопската част – с. Гостун и с. Осеново
затруднява транспортното обслужване на посочените две населени
места .

Междуградски транспорт. Добре е организиран е и добре
функционира създадената система за междуградски транспорт. Нейни
елементи са следните дестинации:

– Банско – София и Банско – Благоевград. Някои от автобусите в
тази дестинация заминават от автогара Банско, намираща се в
близост до центъра на града. Пътниците могат да ползват и
автобусите по линията Гоце Делчев - София, преминаващи през
Банско;

– Банско - Гоце Делчев и Банско Добринище. Тази линия е част от
дестинацията София-Гоце Делчев;

– Банско – Пловдив: Пътят в посока Пловдив преминава Якоруда и
осигурява връзката и с Велинград;

– Банско – Сандански и Банско – Разлог.

На частни превозвачи периодично се възлага обслужването на
маршрути от транспортната схема на община Банско по направленията:
Разлог – Гостун; Разлог – Осеново; Разлог – Филипово; Благоевград –
Кремен; Разлог – Кремен; Разлог – Обидим; градска линия – автогара
Банско – хотел Стражите – 3СР.
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Железопътна инфраструктура. Обслужването на община Банско с
ж.п. транспорт се осъществява посредством преминаващата през
територията й теснолинейна ж.п. линия Септември – Велинград –
Банско – Добринище (краен участък) с обща дължина 125 км.
Населението се обслужва от две ж.п. гари, които са разположени на
територията на община Банско - в градовете Банско и Добринище
(крайна гара). Това е единствената действаща теснолинейна
железопътна линия у нас (с междурелсие 760 мм).

В настоящия момент незадоволителното състояние на ж.п. гарите,
ниските скорости на движение на влаковете и лошото състояние на
подвижния състав са главна причина за отлива на пътниците от
железопътния транспорт. В този контекст е важно да се стимулира и се
направи по-привлекателен железопътния транспорт, с оглед
предлагане на атрактивни пътувания, ползвани и от многобройните
туристи, посещаващи курортите и курортните селища, разположени по
трасето на ж.п. линията Септември – Добринище.

 В и К инфраструктура

Водоснабдяване. За водоснабдяване на населените места от
община Банско са изградени нужните водоизточници. Същите се
захранват основно от планински водохващания - каптажни и дренажни.
Всяко населено място има собствени водохващания и водопроводна
мрежа. Състоянието на водоизточниците е добро, имат разрешително за
водоползване от БДЗР – Благоевград. Учредени са и необходимите
санитарно-охранителни зони (СОЗ). Гр. Банско ползва източници с общ
дебит 78 л/с., гр. Добринище - 14 л/с. Степента на изграденост на
водопроводната мрежа е висока - всички населени места са
водоснабдени, като относителният дял на водоснабденото население е
почти 100%.

Дължината на изградените външни водопроводи в общината е
общо - 62.714 км. Вътрешната водопроводна мрежа е с дължина 55.812
км. Вътрешната водопроводна мрежа на гр. Банско е изградена от
етернитови, стоманени и полиетиленови тръби с обща дължина 39 980
м. Етернитовите тръби представляват 56,80 % и са положени за
периода от края на петдесетте до средата на осемдесетте години.
Стоманените тръби са 40,30 % и са положени основно за периода 1975
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г. до 1990 г. Полиетиленовите тръби представляват 2,90 %, положени
предимно след 1995 г. Поради лошото състояние най – вече на
етернитовите тръби, от подаденото количество от 1 175 000 куб. м.
средно за година (за периода 1999 – 2003 г.), загубите на вода в
мрежата са големи.

Проблемите с водоснабдяването са свързани най-вече с
недостатъчните водни количества на някои от населените места и
остарялата водопроводна мрежа в почти всички населени места, с
изключение на с. Места. За да се реши проблемът, предстои
реализацията и финансирането на проект за допълнително
водоснабдяване от Караманица до Банско за допълнително 40 л. в
секунда.

Канализация. Канализационна мрежа е изградена и в осемте
селища на общината, като в селата степента на изграденост е 100%, за
гр. Банско процентът е 98%. Състоянието на канализационната мрежа
в отделните населени места е сравнително добро, има участъци, които
подлежат на реконструкция, поради несъответствие на диаметрите.

Канализационната мрежа на гр. Банско е изградена въз основа на
работен проект от 1965 год. Типът й е смесен, поради което се
предвижда изграждането на пет броя дъждопреливници.
Канализацията на гр. Банско има 4 зауствания в р. Глазне –
водоприемник втора категория. Съществен недостатък на
канализационната мрежа е, че няма изградени пречиствателни
съоръжения. Община Банско разполага с проект за Градска
пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ).

В ски- зона гр. Банско има изградени 3 броя ПСОВ ( в
местностите Шилигарника, Платото и Бъндеришка поляна). Дружество
„Юлен” АД, концесионер на ски-зона Банско, притежава разрешителни
за зауствания на отпадъчните води от трите ПСОВ. Собствени ПСОВ
имат ЗТА АД (галваничен цех) и „Пиринска мура” АД и др.

В момента е в ход изпълнение на проект „Рехабилитация на
водоснабдителната и канализационната система на гр. Банско с
изграждане на ПСОВ“ на стойност около 90 млн. лева, финансиран по
Оперативна програма „Околна среда”. Проектът предвижда
строителство на нова пречиствателна станция за отпадъчни води с
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капацитет 29 980 еквивалент жители, за проектен хоризонт 2034
година и рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежата на гр. Банско.
За пречиствателната станция е определен терен в местността „Гарван”,
с площ от около 32 ха. Комплексът включва пречиствателна станция,
помпена станция, път с трасета за инженерна инфраструктура и
корекция на р. Глазне. Ще бъдат изградени общо 27 км
канализационна мрежа и 14 км водоснабдителна мрежа.

Разработена е и Проектна документация за “Изграждане на ПСОВ
„Добринище”, реконструкция, модернизация и разширение на ВиК
системи и съоръженията към тях на гр. Добринище”. Проектът
предвижда строителство на нова пречиствателна станция за отпадъчни
води с капацитет 8 635 еквивалент жители.

 Енергийна инфраструктура

Електроснабдяване. Възобновяеми енергийни източници. На
територията на община Банско са изградени 3 малки ВЕЦ – в
землищата на с. Гостун, с. Филипово и с. Кремен, и каскада „Ретиже”.
Каскада "Ретиже" е разположена в землището на с. Кремен, и се състои
от 3 МВЕЦ на течащи води. Използва водите на р. Ретиже, водеща
началото си от Попово езеро и Кременските езера, разположени в
югоизточните склонове на Северен Пирин. Общата мощност е 7,43 мW
и годишно производство от 23 млн. КВтч екологично чиста
електроенергия. Заявени са и инвестиционни намерения за изграждане
на още няколко МВЕЦ-а на реките Места, Дисилица, Осеновска,
Влахинска, Лъкенска, Матан дере, Перлешка и др. В землището на с.
Филипово е разположен фотоволтаична електрическа централа, с
мощност 69 kWp. Оптималното използване на енергийните ресурси,
предоставени от възобновяеми енергийни източници е средство за
достигане на устойчиво енергийно развитие и минимизиране на
вредните въздействия върху околната среда от дейностите в
енергийния сектор.

Електрозахранването на общината се осигурява от общата
електроенергийна система на страната посредством подстанция
„Банско” 110/20 кV, разположена в източната част на град Банско. В
момента в подстанцията са монтирани два силови трансформатора с
мощност 40 MVA и 25 MVA. В бъдеще се предвижда монтаж и
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въвеждане в експлоатация на нов (трети) трансформатор 110/20 кV на
площадката на п/ст „Банско”. Подстанция “Банско” е включена в
системата 110 kV посредством:

– Електропровод (ВЛ)110 кV „Места” (п/ст „Банско” – п/ст Гоце
Делчев);

– Електропровод (ВЛ)110 кV „Варвара” (п/ст „Банско” – п/ст
Якоруда);

– Електропровод (ВЛ)110 кV „Равен - Глазне” (п/ст „Банско” – п/ст
Разлог);

Електропровод (ВЛ)110 кV „Тодорка - Церово” (п/ст „Благоевград”
– п/ст Банско).

Населените места се захранват от изводи 20 kV от подстанцията, като
електроразпределителната мрежа е добре развита. Възлова станция в близост
до Национален парк „Пирин” чрез електропровод 20 кV захранва трафопостове
на обекти, разположени на територията на парка.

Топлоснабдяване. В началото на 2006 г. стартира първия етап на
отоплителната централа на база дървесна биомаса в град Банско, с капацитет 5
MW. През същата година започва изграждане на топлопреносна мрежа и
захранване на първите потребители. Отоплителната централа в гр. Банско е
първата в България, използваща ВЕИ (възобновяем енергиен източник) за
централизирано топлоснабдяване - биомаса (дървесен чипс). През м. май 2008
г. започва и втория етап на проекта, като капацитетът на централата се
разширява на 10 MW. С Решение на Общинския съвет от 2009 г. се дава
съгласие за реализация на проект „Екологична топлоснабдителна система на
гр. Добринище на база биомаса“, на основата на публично-частно партньорство

Отоплителната централа в гр. Банско е снабдена с два напълно
автоматизирани водогрейни котела, всеки с мощност 5 MW. Изграденият
топлопровод е с дължина над 5,5 км, като са присъединени над 50 абоната,
ползващи топла вода за отопление и БГВ за стопански (хотели, предприятия) и
битови нужди (частни къщи), обхванати са и голяма част от общинските сгради..

Газоснабдяване. Проектът за газифициране на общините Банско и Разлог
стартира през 2008 г. и се предвижда край на строителството през 2014г.
Първите обекти са газифицирани през 2009-2010 г. Изградено е магистрално
газопроводно отклонение от района на гр. Симитли до Автоматизирана
газоразпределителна станция (АГРС) – Банско за газифицирането на градовете
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Банско и Добринище. Захранването с природен газ става от газкомпресорна
станция разположена на територията на гр. Разлог. Предвижда се изграждането
на газоразпределителна мрежа само за гр. Банско, а всички потребители в гр.
Добринище и останалите 6 села в общината ще бъдат снабдявани със сгъстен
природен газ от Компресорна станция (метанстанция) до Автоматизирана
газоразпределителна станция (АГРС) – Банско.

Газоразпределителната мрежа на територията на двете общини Разлог и
Банско е около 31 км, а към 2039 г. (докогато е лицензът на „Овергаз запад“)
следва да достигне 150 км.

Териториално гр. Банско е разделен на 3 зони: зона 1, обхваща южната
част на града, където са разположени големите хотели и комплекси; зона 2,
обхваща западната част на града; зона 3 включва централната част на града.
Клиентите на територията на община Банско са множество стопански
потребители, туристически комплекса и домакинства.

 Телекомуникационна инфраструктура

Телекомуникационната инфраструктура на територията на
община Банско е добре развита. Всички селища са телефонизирани,
имат покритие от мрежата на мобилните оператори. В някои села
(Обидим, Кремен) има проблеми с достъпа до интернет.

С добри технически параметри е изградената информационна
инфраструктура на ски зоната Банско. Целият район е опасан от
оптична опорна мрежа и VoIP телефония. Всички съоръжения и системи
са от последното поколение хардуерни и софтуерни решения. Опорната
мрежа в ски зоната е изградена с близо 40 км оптичен кабел single
mode с 12 влакна, по който тече трафик със скорост 1 Gbps. В някои
участъци, където локална връзка по меден кабел е трудно
осъществима, е реализирана безжична връзка. Има hot spot на
Бъдеришка поляна, на Тодорка, на Шилигарника – общо 15 в
планината, както и между хотелите. По цялата мрежа тече VoIP
телефония.. Осъществена е връзка към Интернет. Всички съоръжения и
системи в ски зона Банско са свързани в планинската мрежа и
интегрирани за съвместна работа. Автоматизиран е достъпът до
лифтовете и паркинга. Системите за сняг и високопланинските
панорамни камери с метеорологична система се управляват и
настройват отдалечено. ИТ центърът се намира на долната лифтова
станция.
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Изводи: Обобщените изводи, които се налагат от извършените
аналитични проучвания са следните:

– Състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа е
относително добро. Проблеми с качеството на пътната настилка
има по някои от общинските пътища;

– Добре е организиран и функциониращ е междуградския транспорт
по основни дестинации, свързващи гр. Бонско с общинските
центрове на съседните общини, с гр. Благоевград и София:

– Не се използва напълно потенциала на ж.п. линия Септември –
Добринище, което е проблем с междуобщински и регионален
характер и не зависи само от желанието и усилията на община
Банско;

– На територията на община Банско е изградена добре
функционираща енергийна инфраструктура, включваща линейни
и точкови обекти на електроснабдяването, на газоснабдяването и
топлоснабдяването;

– Частично усвоени са потенциалите на общината за ВЕИ,
включващи 3 мини ВЕЦ и каскада “Ретидже”, както и 1 соларен
парк;

– ВиК сектора е с добре развити параметри – всички населени
места са централно водоснабдени и са с изградена канализация.
За подобряване параметрите на водоснабдителната и
канализационната мрежа на гр. Банско се реализира комплексен
проект, такъв е подготвен и за гр. Добринище.

2.4.3. Социални дейности и социална инфраструктура

Развитието на основните социални дейности и съпътстващата ги
социална инфраструктура е ангажимент на местната общинска власт и
на държавата. Тяхното финансиране и цялостната им издръжка се
осъществява с публични (основно бюджетни) финансови средства.
Затова те са познати като бюджетни социални дейности. Такива са
образованието, здравеопазването, специфични социални дейности,
ориентирани към контингенти с увреждания възрастни хора и др. и
култура. Към някои от посочените социални дейности през последните
10-15 години активно участие има и частният сектор – например в
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здравеопазването и др. Частният сектор допълва публичния, но
основно значение за развитието има публичният.

 Образователна инфраструктура

Инфраструктурата на образованието в община Банско е
представена от обекти на предучилищното обучение, на общото (в т.ч.
и средно) и на професионалното средно образование. За
образованието в общината е характерно, че то е основно с публичен
характер. Към момента няма учебни институции, които се финансират
от частния сектор.

Предучилищното обучение в общината се реализира в
Обединените детски заведения (ОДЗ) „Здравец”, с общо 9 филиала, в
които са обособени отделни “яслени” и “градински” групи.

Броят и капацитетът на обектите за предучилищно обучение,
както и тяхното териториално разпределение по населени места е
съобразено с наличните специфични възрастови контингенти от лица в
съответната възраст. През учебната 2011/2012 година в община Банско
функционират четири детски заведения – 2 ОДЗ (в градовете Банско и
Добринище) и 2 ЦДГ – в гр. Банско и с. Места. Капацитетът им е 384
места, и в тях се обучават общо 374 деца. Броят на формираните групи
е общо12, от които 4 групи в “яслена” възраст и 8 групи в “градинска
възраст. Като цяло, съществуващите детски заведения и обхванатите в
тях деца съответстват на контингента от деца в предучилищна възраст.
В резултат от влошаване на демографската характеристика в общината
се променят и параметрите на инфраструктурата на предучилищното
обучение. В сравнение с 2001 г. броят на обектите се запазва, но броят
на обхванатите в тях деца намалява от 421 (2001 г.) на 374 деца
(2012 г.). Така на практика, през 2012 г. съществуват възможности за
пълен обхват на децата, подлежащи на предучилищно обучение.
Инфраструктурата на общото образование в община Банско включва
едно начално училище, две основни училища и едно СОУ. Общият брой
на учениците в общообразователните училища през учебната
2011/2012 г. е 736 ученика, разпределени в 40 паралелки.

Общият брой на учениците в общообразователните училища през
учебната 2011/2012 г. е 736 ученика, които са разпределени в 40
паралелки. От тях 488 ученика са в двете училища в гр. Банско – 205
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(10 паралелки) в НУ “Св. Паисий Хилендарски” и 283 (14 паралелки) в
СОУ “Н. Рилски”.

Капацитетът на инфраструктурата на общото образование е в
състояние да обхване децата, които са в училищна възраст. Данните за
броя на учениците в общообразователните училища в периода 2005 –
2011 г., които са отразени в таблица № 2.4.1. сочат, че техният брой
намалява.

Таблица 2.4.1. Динамика в броя на учениците в общообразователните
училища в община Банско за периода 200-2011 г.

№
по
ред

Ученици по видове
общообразователни училища

Учебна година

2005/2006* 2011/2012**

1. Ученици - начални и основни у-ща 908 453
2. Ученици в Средни у-ща - 283

3. Всичко – ученици общо
образование 908 736

Източници: * НСИ. Районите за планиране, областите и общините в Р.
България. С.2006; ** Община Банско – оперативна информация.

Намаляващият брой на учениците в основно училище “Св.св.
Кирил и Методий” в с. Места, в което се обучават и ученици от
съседното с. Филипово е причината то да е със статут едновременно и
на средищно и на защитено училища. Динамиката в броя на учениците
в общината за анализирания период е представена графично на
фиг.2.4.2.

Фиг. 2.4.2. Промени в броя на учениците в общообразователните и в
професионалните училища в община Банско за периода 2007-2012 г.
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Инфраструктурата на професионалното средно образование е
добре развита в общината. В гр. Банско има три професионални
гимназии:

– ПГ по селско стопанство и туризъм, която е с най-дълга история
(открита е през 1908 г.). Днес е с два профила – селско
стопанство и туризъм. През учебната 2011/2012 г. тук се обучават
120 ученика, разпределени в 6 паралелки;

– Професионална лесотехническа гимназия “Н. Вапцаров”,
подготвяща кадри в три специалности – “Горско стопанство и
дърводобив”, “Горско и ловно стопанство” и “Производство на
стилни мебели”. През учебната 2011/2012 г. тук се обучават 153
ученика, разпределени в 9 паралелки;

– ПГ по електроника и енергетика. Броят на учениците през
учебната 2011/2012 г. е 260, разпределени в 12 паралелки.

И в професионалното образование в общината, подобно на
общото образование, е налице тенденция на намаляване на броя на
учениците. През учебната 2011/2012 г. в сравнение с учебната
2005/2006 г. броят на учениците в трите професионални гимназии е
намалял от 1028 ученика на 433 ученика. Причина за това е и
разкриването на СОУ, като част от учениците от ОУ “Н. Рилски”
продължават образованието в средния курс в същото училище. Но като
цяло е налице тенденция на намаляване на броя на учениците в трите
професионални гимназии – също резултат от намалелите контингенти
от лица в “учебна” възраст. В професионалните гимназии в гр. Банско
се обучават ученици от общините от долината на р. Места, от община
Велинград и др., което е още един аргумент на отвореността на община
Банско към съседните общини.

 Здравна инфраструктура

Инфраструктурата на здравеопазването в община Банско е
представена от обекти на доболничната лечебна помощ. Тя включва
Медицински център и самостоятелни кабинети за индивидуални
практики за доболнична и стоматологична помощ.

Първичната медицинска помощ се осъществява от
общопрактикуващи лекари, които имат разкрити кабинети в градовете
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Банско, Добринище и в с. Места. Общият им брой е определен с
Областната здравна карта и възлиза на 11 кабинета, от които:

– 8 бр. индивидуални практики за първична доболнична помощ в
гр. Банско;

– 2 бр. индивидуални практики за първична доболнична помощ в
гр. Добринище;

– 1 бр. индивидуална практика за първична доболнична помощ в с.
Места;

В доболничната помощ, освен индивидуалните практики, се
включват и специализирани практики, в които се осъществява
специализирана медицинска помощ. Основната част от тях (6
специализирани практики) са локализирани в Медицински център “Св.
Благовещение” с кабинети по вътрешни болести, гастроентерология,
детски болести, хирургия, кожни и венерически болести и др.

Освен в Медицинския център, доболнична специализирана помощ
се извършва в частна клиника (специализирана медицинска практика)
“д-р Рускови” и в 1 индивидуален кабинет по акушерство и гинекология
и други лекарски кабинети

Броят на индивидуалните практики за първична медицинска
помощ е съобразен с приетия норматив за минимален брой на
пациентската листа. В общината средният брой на пациентските листи
е около 1200 пациенти.

Стоматологичното обслужване на населението от общината е
осигурено с дейността на 8 бр. индивидуални практики по обща
стоматология, от които 7 в гр. Банско и 1 в гр. Добринище.

Болничната медицинска помощ на населението на общината се
извършва в общинската болница “МБАЛ Разлог” ЕООД в гр. Разлог,
която е с надобщински (районни) функции. Звеното на Бързата и
неотложна медицинска помощ в гр. Разлог извършва обслужване и на
населението от община Банско.

 Социални дейност

През последните няколко години сериозно внимание се обръща
на възможностите за развитие на редица социални услуги, насочени
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към специфичните потребности на групи от населението, които са в
неравностойно положение – стари хора, деца и възрастни с увреждания
и др. В съответствие с приетата държавна политика все по-голямо
внимание се отделя на възможността за предоставяне на социални
услуги на нуждаещите се в тяхната обичайна среда за сметка на
услугите в специализираните социални институции. Към 2011 г. на
територията на община Банско функционира добре изградена мрежа от
съвременни социални услуги, които са свързани с изискването
нуждаещите се да не бъдат трайно откъсвани от обичайната им среда.
Основна форма на предоставяне на социалните услуги е те да се
предлагат в дневни домове и центрове, които са насочени към
потребностите на деца и възрастни със специфични увреждания.
Такива са:

– Дневен дом за деца с увреждания “Здравец” – гр. Банско –
капацитет 20 места;

– Дневен център за възрастни с увреждания гр. Банско с капацитет
70 места;

– Дневен център за възрастни с увреждания – гр. Добринище;

– Дневен център за възрастни – с. Места

– Защитени жилища – 2 бр. с 15 места за лица от 18 до 45 години

– Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 25 г. с капацитет 8
места ( разположено в апартамент с две спални за по 4 човека,
хол, кухня, санитарен възел).

Освен посочените обекти за социални грижи, в общината
функционират още Домашен социален патронаж – гр. Банско и мини
патронаж в с. Места, Социален учебно-професионален център, Клубове
на пенсионера и др.

Общият капацитет на посочените обекти съответства на
потребностите на лицата със специфични потребности. В помощ на
лицата с различни видове увреждания, обхванати в дневните центрове
са социален работник, трудов терапевт, медицинска сестра,
кинезитерапевт и санитар. Дневният център за възрастни с увреждания
в гр. Банско разполага и с микробус.

Паралелно с посочените социални обекти, функционират и такива
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които предлагат социални услуги за лица извън обичайната им среда.
Такъв обект е Домът за стари хора в с. Места, който е с капацитет 20
места и е с общинско значение.

В гр. Банско от няколко години функционира Домашен социален
патронаж, който е с капацитет 160 места за желаещи от общинския
център и съседните населени места. Към 2011 г. капацитетът на
Домашния социален патронаж е достатъчен за желаещите да ползват
неговите услуги.

 Инфраструктура на културата.

Инфраструктурата на културата в община Банско е представена
основно от обекти за музейна и читалищна дейност. Отделните обекти,
в които се осъществява музейна дейност са обедини в една
организационна структура – „Музеен комплекс – Банско”. Основно
място в него заемат къщите – музеи ( “Неофит Рилски”, “Никола
Вапцаров”) и Градският исторически музей, включващ “Веляновата
къща” и археологическият обект „Късноантичен комплекс за строителна
керамика ( IV-VI в.)” в местността "Св. Иван" край гр. Банско. Обекти
за изложбена дейност и за представяне на изобразителното изкуство са
постоянната иконна изложба (Метоха) и Дома на изкуствата в гр.
Банско. В гр. Добринище музейната дейност е свързана с историко-
етнографския музей „Иван Козарев”. Музейните обекти разполагат с
музеен фонд, надхвърлящ 7000 експоната.

Комплексната културна дейност се развива в читалищата. В
Регистъра на читалищата в България са вписани 5 действащи читалища
в община Банско. Такива са ч-ще „Н. Вапцаров -1894” (гр. Банско), ч-
ще „Д. Благоев -1925” (гр. Добринище), ч-ще „Ив. Кюлев -1996” (с.
Места), ч-ще „Светлина-2006”(с.Кремен) и ч-ще „Н. Вапцаров - 2010”
(с. Филипово). В читалищата са развити основно библиотечната,
клубната дейност, различни видове школи (по музика, езикови, по
творчески дейности), както и различни форми на художествената
самодейност. С най-добра материална база е читалището в гр. Банско –
то разполага с около 4000 м2 РЗП, 4 зали и 4 кабинета. Сградният фонд
е в добро състояние. С най-малка площ е читалището в с. Кремен –
само 50 м2.
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 Изводи:

Аналитичните проучвания за състоянието на социалната
инфраструктура в община Банско дават възможност за следните
изводи:

 На територията на община Банско е създадена добре
функционираща система за задоволяване потребностите на
населението от публични услуги – в сферата на образованието,
здравеопазването, социалните дейности, културата,
административно-деловите услуги и др.;

 Броят и капацитетът на обектите на социалната инфраструктура са
съобразени с броя и демографските структури на населението.
Създадена е организация и работещи механизми потребностите от
услуги от по-високо ниво (болнична лечебна помощ, услуги в
съдебната система, в сферата на сигурността и др.) да бъдат
задоволявани в община Разлог;

 Съществува определен проблем в предлагането на част от
публичните услуги в активния туристически сезон, когато броят на
потенциалните потребители нараства в значителна степен – това се
отнася за доболничната лечебна помощ, в сферата на културата,
транспорта и др.;

 Физическите качества на обектите на социалната инфраструктура в
общината (детски заведения, училища, социални обекти, културни и
спортни обекти, административни обекти и др.) са добри;

 Проблем, пряко произтичащ от неблагоприятните демографски
процеси, имащ отношение към капацитета на някои елементи на
социалната инфраструктура е за запазване на образователните
институции в населените места извън градовете Банско и
Добринище. При липсата на достатъчно обективни аргументи за
запазване статута на училището в с. Места като средищно и
защитено, ще е необходима организация за осигуряване на
образователни условия за учениците от селата в общината.
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2.5 АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ

В процеса на реализация на ОПР на община Банско -2014-2020
значителна роля ще има и човешкия фактор. Специалистите от
общинската администрация и представители на другите заинтересовани
страни, на които са възложени функции по изпълнението на ОПР,
следва да са с регламентирани правомощия по тази задача. В най-
голяма степен това е изискване, засягащо общинската администрация.
Нейните специалисти следва до имат съответното ниво на
компетентност както по отношение на ОПР, така и по отношение на
провежданата от общината политика за постигане на заложените в
плана стратегически цели и приоритети за съответния планов период.

Друга важно изискване, свързано с качествените характеристики
на административния капацитет е умението да се провежда действен
мониторинг на изпълнението на ОПР и да се правят мотивирани
предложения за необходими промени, да се изготвят годишните
доклади и др.

Определена представа за административния капацитет на община
Банско от гледна точка на функциите и компетенциите по изпълнение
на ОПР дават Организационната структура на формираните звена в
Общинската администрация към м. юли 2013 г. и Устройствения
правилник на община Банско (2013 г.).

 Структура на администрацията

Администрацията на Община Банско е структурирано в дирекции
и отдели. Те, в рамките на предоставените им правомощия, осигуряват
изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове и
решенията на Общинския съвет, като подпомагат кмета при
осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността
му и извършват дейности по административно обслужване на
гражданите и юридическите лица. Дейността на отделите е обособена
по отделни направления във функционални сектори.

Числеността на администрацията е съобразена с големината на
общината и с функциите й. Към м. юли 2013 г. тя възлиза общо 198 д.,
в т.ч. ръководни длъжности и длъжности с аналитични и контролни
функции. Структурата и числеността на администрацията се
контролира от Общинския съвет и промени както в структурата, така и
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в числеността на отделните структурно-функционални звена се правят
с мотивирани предложения на Кмета на общината, които също се
утвърждават от Общинския съвет.

В структурата на общинската администрация, представена на
(Приложение № 1) пряко отношение към изпълнението на ОПР
(съгласно Устройствения правилник на община Банско) имат:

– Кметът на общината. Съгласно Законът на администрацията,
кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт в
общината. Той осъществява общо ръководство и контрол на
общинската администрация и представлява общината пред трети
лица. В правомощията на кмета на общината (по Устройствения
правилник на община Банско) влизат ръководството на
цялостната изпълнителна дейност на общината, той организира
подготовката и изпълнението на дългосрочните програми и
планове (ОУП и ОПР), на мандатната програма и др.;

– Дирекция “Финанси, Проекти и Обществени поръчки” с два от
отделите - “Обществени поръчки и проекти” и “Търговия и
туризъм”. Отношението на специалистите от отдел “Обществени
поръчки и проекти” към реализацията на ОПР е силно
подчертано. Те подготвят необходимата документация за
кандидатстване за финансиране на проекти, включени в ОПР на
общината, подготвят и провеждат процедурите по избор на
изпълнител, осъществяват определен вид наблюдение на
изпълнението на плана. Опитът по изпълнението на ОПР на
общината 2007-2013 г. показва, че с основна помощ на тези
експерти се подготвят и годишните доклади за изпълнение на
плана. Участието на експертите от отдел “Търговия и туризъм” в
изпълнението на ОПР се обосновава с ролята на сектор туризъм в
социално-икономическото развитие на общината. В правомощията
на експертите от посочения отдел са редица дейности, насочени
към развитието на ефективен туризъм – оценки на туристическите
потенциали и на разполагаемите ресурси, координация с
туристическия бизнес, подготовка за участие на общината в
туристически изложения, организация на работата на
Консултативния съвет по туризъм, на Туристическия
информационен център и др.;
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– Отдел “Социални дейности и здравеопазване” , осъществяващ
практически управленски дейности за реализиране на основните
направления на социалната политика на общината – също обект
на ОПР;

– Специалистите, отговарящи за секторите “Образование”,
“Младежки дейности и спорт” – имат своите отговорности по
реализацията на проекти по развитието и подобряване качествата
на образователната и спортната инфраструктура в общината и
изработването на програми за развитие на посочените социални
дейности, които са ангажимент на община Банско;

– Отдел “ТСУ” в рамките на предоставените му компетенции в
сферата на устройственото планиране и на благоустройството има
пряко отношение и към реализацията на приоритетите и
специфичните цели (мерки), заложени в ОПР – планово
осигуряване на територията (в т.ч. и на населените места с
различни видове устройствени планове, реализацията на
инвестиционни проекти в сферата на инженерната
инфраструктура и др.;

– Отдел “Екология и чистота“ също е с преки ангажименти по
реализацията на общинската политика в сферата на опазване на
околната среда. Това се отнася и за реализацията на целите,
приоритетите и специфичните цели, в т.ч. и на проектите с
екологична насоченост.

 Политики за подобряване административния капацитет

Развитието и усъвършенстването на човешките ресурси са един от
ключовите фактори за подобряването на административното
обслужване на общината. Подобряването на качествените
характеристики на експертите и служителите в общинската
администрация е част от политиката на общината през изминалия
програмен период (2007-2013 г.). В това отношение в процес на
реализиране е един основен проект “По-добро управление в община
Банско”, който е в напреднала фаза на реализация и ще бъде
финализиран в началото на 2014 г. В изпълнението на този проект,
наред с предложенията за оптимизиране на управленската структура
(структурата на Общинската администрация) са предвидени (а някои от
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тях са и реализирани) редица мерки за подобряване качествената
характеристика на специалистите и служителите от общинска
администрация. Освен по посочения проект през изминалите години са
осъществени редица други форми на обучение и повишаване
квалификацията на служителите.

Изискванията за публичност в действията на администрацията са
друго важно направление в сферата на административния капацитет на
община Банско. Това се отнася за политиката за управление на
средствата както от европейските фондове за финансиране на проекти
и програми за подпомагане на бизнеса, за развитие на местни
партньорство и подобряване качествата на средата за живот,
обслужване, труд и отдих на местното население и на туристите, така и
на средствата от общинския бюджет.

С цел повишаване на публичността в действията на
администрацията пред изминалите няколко години по инициатива на
административното ръководство на общината се провежда политика за
външно, независимо наблюдение (с участието на Института за правни
анализи и изследвания) в процедурите по избор на изпълнители на
обществени поръчки в общината. За последните няколко години са
осъществени около 9 такива процедури по външно независимо
наблюдение на дейността на общинска администрация на община
Банско в направлението “Обществени поръчки”.

Политиката за повишаване качествата на административния
капацитет на община Банско е заложена да продължи и през
следващия програмен период (2014-2020 г.). Тя се изразява в
подготвения и одобрен нов проект в това направление, а именно:
„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”.
Бенефициент по този проект, който ще се реализира в първата
половина на следващия програмен период е община Банско.
Финансирането му ще бъде основно със средства от ОП
“Административен капацитет”. При реализацията на проекта за
подобряване на административния капацитет на община Банско ще се
ползва опита на община Кройдън, с която община Банско има добри
връзки.
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3 ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ

3.1 СЪСТОЯНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Провежданата политика по опазване на околната среда в община
Банско е рамкирана в няколко планови, програмни и други оперативни
документа, касаещи екологичните дейности и действия на
заинтересованите страни, я именно: Програма за опазване на околната
среда, 2004 г.; Програма за управление на отпадъците, 2003 г.; План
за управление на НП Пирин, 2004 г. и др.

 Състояние на атмосферния въздух

Климатичните условия имат значителна роля по отношение
качествата на въздуха, за района на Банско са характерни условия,
стимулиращи разсейването на локално емитираните замърсители и в
този смисъл общината е в благоприятна позиция. Основни източници за
влошаване качествата на атмосферния въздух (замърсяване) в община
Банско са:

– Автомобилния транспорт, който въздейства по-осезаемо през
активния туристически сезон;

– Битов сектор – чрез използване на твърдото гориво през есенно-
зимния сезон;

– Производствения сектор

Те са с различна интензивност, пространствено и времево
проявление, различни количествени и качествени стойности.

 Състояние на водите

От анализа на състоянието на ВиК инфраструктурата на
територията на общината се констатира, че във всички населени места
има изградена канализационна мрежа. Поради липсата на изградени
ПСОВ отпадните води, провеждани от канализационните мрежи в
населените места се изливат свободно, като част от тях попадат и в
речната мрежа. В р. Глазне има 4 зауствания на отпадни води.
Качеството на отпадните води, директно зауствани в р. Глазне се
контролира в един пункт (“ВиК ЕООД, р-н Разлог, канализационни
колектори гр. Банско”). Паралелно с това се контролира и качеството
на отпадните води от няколко производствени обекта – галваничен цех
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на ЗТА – А гр. Банско, “Пиринска мура”АД – гр. Банско. Отпадните води
на двете предприятия се вливат в градската канализация. Контролните
проверки не доказват нарушения на параметрите. В общината няма
стопански обекти, които с отпадъчните си води да имитират
приоритетни и приоритетно опасни вещества Проблемът с качествата
на отпадните води в ски – зона Банско е решен с изградените 3
локални ПСОВ. Те са разположени в месен “Шилегарника”,
“Бъндеришка поляна” и “Платото”.

Контрол на повърхностни води РИОСВ извършва в 4 пункта – р.
Глазне преди вливане в р. Изток, р. Златарица преди устието, р. Добри
нишка (Дисилица) след Добринище и р. Ретиже преди напускане на
последната ВЕЦ.

Предвид проявите на обилни валежи и свързаните с това високи
води по речните долини е разработено инвестиционно предложение за
корекция на р. Глазне за защита заливане на ПСОВ и осушителните
полета.

 Радиационен фон

Радиационният гама-фон е в границите на характерния за
региона естествен фон. Радиационното състояние на почвите, дъните
утайки и отпадни продукти от дейността на различни обекти оказва на
определени места известни превишения. Такова е установено на
пункта в гр. Добринище , където в необработваеми почви са
установени следните фонови проби – уран 238- 86бкр/кг; радий 226 –
82 бкрл/кг; торий 232 – 112 бкр/кг; калий 40 – 1045 бкр/кг; цезий
137 – 43.2 бкр/кг.

 Почви и нарушени територии

Преобладаващата част от територията на община Банско (над
95%) е с естествено почвено покритие. В по-голямата част от
територията на общината почвите не са податливи към деградационния
процес дехумификация..

Почвите са потенциално уязвими на вкисляване. Този процес се
реализира с ниска интензивност и относителна равномерност. Наличие
на преовлажняване се установява само при планинско-ливадните
торфенисти почви и в ограничени участъци по поречията на реките.
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Това преовлажняване е генетично обусловено и не застрашава
екологичното равновесие в разглежданата територия.

Няма информация и за наличие на техногенно замърсяване на
почвите с тежки метали, нефтопродукти и опасни вещества. От
деградационните процеси, най-съществен за екологичното състояние
на района има ерозията. На определени места се проявява площна
ерозия (терени за ски-писти и туристически пътеки), а в редки случаи -
ровинна ерозия, също характерна за главните трасета на
туристическите маршрути и горски пътища. Между почвите, формиращи
почвеното разнообразие на територията на общината няма такива,
които са генетично засолени. Нарушените земи (механично са
унищожени повърхностните почвени хоризонти или цялата почва) са
тези, върху които е извършено строителство и/или друг вид постоянна
промяна.

Понастоящем, по възлагане на ЮЛЕН АД се разработва
специализирано проучване в обхвата на ски-зона Банско, което има за
задача да определи пространствено и площно терените, засегнати от
ерозия, както и рекултивационните и възстановителни действия, които
следва да бъдат предприети за ограничаване на процесите.

 Отпадъци – състояние и изисквания по управлението им

Проблемите за състоянието и изискванията за управление на
генерираните на територията на общината отпадъци са предмет на
общинската “Програма за управление на отпадъците на територията на
община Банско”.

По данни на общинска администрация в структурата на
отпадъците, основно място заемат тези, които се генерират от бита. С
намаляване на дейността на строителния отрасъл през последните 4 -5
години съответно спада и дела на строителните отпадъци.
Промишлените отпадъци, образувани от предприятията за преработка
на дървесина в голяма степен се оползотворяват вторично, което също
силно намалява делът им като чист отпадък.

Общото количество ТБО извозени от фирма ДЗЗД „Грийм-
партнърс“-БКС са 11 000 куб.м за гр. Банско и 2000 куб.м. за гр.
Добринище. Закритото депото за отпадъци на гр. Банско е на площ от
15 дка, а това на гр. Добринище - обхваща площ от 5 дка. И двете депа
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са затворени, като за целта се използва Регионалното депо – Разлог.
Предстои рекултивацията на двете закрити депа за твърди битови
отпадъци. В общината няма населено място необхванато от системата
за организирано събиране и извозване на отпадъците. На територията
на общината събирането на хартиени пластмасови и стъклени отпадъци
и картонени опаковки се извършва от Екопак АД.

За осъществяване на търговска дейност с черни и цветни метали
са учредени 2 площадки в гр. Добринище. В с. Места е учредена
площадка за отпадъци от излезли от употреба МПС.

3.2 ПОТЕНЦИАЛНИ РИСКОВЕ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

От потенциалните рискове, които са с природен характер и от
които са възможни определени нарушения на параметрите на околната
среда се анализират териториите, подложени на наводнения,
свлачища, почвена ерозия и др. Към потенциалните рискове могат да
бъдат прибавени и природните територии, заплашени от пожари.

Свлачища.Територията на община Банско не е потенциално
опасна за проявление на свлачищни процеси. По данни на
“Геозащита”ЕООД – кл. Перник, в община Банско към 2012 г. няма
регистрирани свлачища, в т.ч. и потенциални такива.

Рискови територии за наводнения. Като територии,
потенциални насители на риск от наводнения са прилежащите земи в
коритото на р. Глазне. Случаите на наводнения в миналото от
придошлите води на р. Глазне наложиха изграждане на технически
съоръжения за предпазване на крайбрежните части в границите на гр.
Банско (реализация на проект „Корекция на река Глазне в град Банско
– I и II етап, община Банско”) от този вид природни рискове. Като
потенциално рискова за наводнение е територията на с. Филипово.
Извън населените места съществува определен риск от наводнения в
землището на гр. Банско от високите води на реките Глазне, Дамяница
и Бъндерица. Според последните изследвания за риска от значими
потенциални наводнения не се очаква да засегнат обекти от категория
„културно наследство - световно значение” вписани в списъка на
недвижимите културни ценности обявени от ЮНЕСКО, а именно
Национален парк „Пирин”.
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3.3 БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ

Растителност. В района на Пирин планина преобладава
иглолистната горска растителност с основно участие на черната и бяла
мура, както и бял бор, черен бор, ела, смърч. В по-високите части е
разпространен клекът. В нископланинските части на територията
иглолистните видове са примесени с широколистни, като в
котловинната част са земеделските земи, с преобладаващи култури
тютюн, картофи, царевица, както и сенокосни площи. Растителността е
с висока степен на съхраненост на биологичното разнообразие.

Фауна. Гръбначната фауна е най-добре проучена като в обхвата
на община Банско тя е представена предимно от видове, характерни за
средно високите и високи части на планините. При бозайниците от
гризачите често срещащи се са катерицата, жълтогърлата горска
мишка, горската полевка, от хищниците – бялката и лисицата, а от
чифтокопитните– дивата свиня и сърната. От земноводните и влечугите
най-често срещани са живородният гущер, усойницата и планинската
водна жаба.

В горите в района при птиците доминиращият комплекс най-често
е от видовете обикновена чинка, червеношийка, черен синигер. В
някои части на горския масив със значителен брой гнездящи двойки е
орехчето. В края на летния период стават твърде многобройни двата
вида лястовици – градска и скална.. Над горната граница на гората – в
алпийската и субалпийската зони най-често се срещат домашната
червеноопашка, алпийската завирушка, белогушият дрозд,
жълтоклюната алпийска гарга, а на места и по няколко индивида на
едно място от видовете водна и горска бъбрици.

 Защитени територии

Значителна част от територията на община Банско /около 31%/
принадлежи към Национален парк “Пирин”.От община Банско, по
паркоустройствения проект на НП "Пирин" от 93 г. попадат отдели 83 –
299 от ДГФ с обща площ 12234.0 ха. НП „Пирин’’ е включен в списъка
на ООН на Националните паркове и еквивалентните на тях резервати.
Със заповед на ЮНЕСКО от 1983 г. той е включен в Списъка на
световното културно и природно наследство с площ 26413.8 ха. В
обхвата на парка и в землището на общината влиза резерват "Юлен".
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Резерватът «Юлен» е създаден със заповед № 223/26.08.1994 г.
на МОС с цел запазване на образцови горски екосистеми, развити
върху силикатна скална основа и находища на редки, застрашени и
ендемични животински и растителни видове в землището на гр. Банско.
Обхваща 3156.2 ха от НП "Пирин", от които 2385 ха земи от горския
фонд и 771 ха от поземления фонд.

В границите на общината попадат следните природни
забележителности: "Бъндеришки скок" - водопад на р.Бъндерица в
землището на Банско; "Бъндерица" - пропастна пещера в Пирин
планина, района около х. Бъндерица, в землището на Банско; "Казана"
- пещера в землището на ; „Перостията“, землище на с Добринище;
“Черната скала”, природна забележителност в ДЛ Места

 Защитени зони

На територията на община Банско се намират следните защитени
зони, включени в екологичната мрежа НАТУРА 2000: Пирин BG0000209
- Предмет на опазване в зоната са 25 вида природни местообитания, 12
вида бозайници, 46 вида птици; 12 вида риби, земноводни и влечуги;
Пирин буфер, BG0002126 предмет на опазване в зоната са 45 вида
птици; Места BG0002076 -Предмет на опазване в зоната са 46 вида
птици.

Защитени зони, определени по реда на Директива 92/43/ЕЕС за
опазване на природните местообитания: Пирин BG0000209, зоната
съвпада с границите и предмета на опазване на зона Пирин BG0000209
по Директивата за птиците; Места BG0001021 - Предмет на опазване са
23 природни местообитания, 16 вида бозайници, 5 вида земноводни и
влечуги, 10 вида риби и безгръбначни; Родопи Западни BG0001030-
предмет на опазване са 38 природни местообитания, 18 вида
бозайници, 5 вида земноводни и влечуги, 2 вида риби и 15 вида
безгръбначни. В зоната се опазват и 5 вида растения.

3.4 ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ.

Екологичният комфорт на околната среда, човека и биосферата
до голяма степен зависят от натоварването от физически
замърсявания – шум, вибрации, вредни лъчения и др. Шумовите
натоварвания са основно от транспорта



Общински план за развитие на община Банско – 2014-2020 г.
___________________________________________________________________

80

По правило, източниците, влияещи върху състоянието на
акустиката на средата в община Банско показват, че водеща роля има
транспортна дейност. Точни данни за акустиката на средата, липсват.
Няма информация за нивата на шум в центъра на общината и в другите
населени места на община Такива могат да бъдат осигурени чрез
извършване на контролни пробонабирания – конкретни шумови
замервания на определени точки и/или преброяване на транспортните
потоци. Това са действия с поръчков характер т.е. те представляват
предмет на самостоятелно възлагане, на което обикновено възложител
е общината. С предлаганата „Информационна система за онлайн
следене показателите на околната среда в реално време” предвидена
като един от приоритетите по стратегическа цел 2, през програмния
период 2014-2020 е възможно да се възложи подобно контролно
пробонабиране. Това ще даде възможност да се оцени налице ли са
стойности, които имат отражение и върху човешкото здраве.

По отношение на радиационния контрол, както бе посочено от
наблюденията, извършени от РИОСВ-Благоевград, радиационният гама-
фон е в границите на характерния за региона естествен фон.

Няма данни за наличие на други видове вредни физични фактори
на територията на общината.

 Изводи

По отношение на състоянието на отделните компоненти на
околната среда, анализите дават основание за следните основни
изводи:

– Анализът на състоянието на атмосферния въздух показва, че по
контролираните показатели с изключение на фини прахови
частици до 10 мкр. са под установените норми за опазване на
човешкото здраве. Най-голямо влияние по отношение на
праховите частици има жилищният сектор, най-вече емисиите от
локално отопление на жилищата. Понастоящем в града има
изградена система за централно топлоподаване с ограничен
обхват. Енергопроизводството (производството на топлинна
енергия) е на база ВЕИ (биомаса-дървесен чипс);

– При съществуващите условия, в границите на община Банско
основните източници на замърсяване на атмосферния въздух са
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транспортно-комуникационна дейност, особено в активния
туристически сезон и битовия сектор (отоплението с твърди
горива). В определени, не много често проявяващи се случаи, са
установени превишавания на средноденонощните норми с фини
прахови частици. Проучванията на РИОСВ Благоевград показват,
че именно фините прахови частици са един от потенциалните
рискови фактори за човешкото здраве. Останалите контролирани
показатели за качеството на атмосферния въздух са под
установените норми за опазване на човешкото здраве

– Нерешен проблем в общината е пречистването на отпадните
води – липса на пречиствателни станции за отпадни води в
населените места (изключение е ски-център Банско с 3 локални
ПСОВ, както и в “Пиринска мура” АД и ЗТА -АД). Решението на
проблема е заложено в стартиралия “ „Рехабилитация на
водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Банско с
изграждане на „ПСОВ”, в който е предвидено изграждане на
ГПСОВ – гр. Банско.

– Екологичните проблеми в почвите са незначителни. Те не
пораждат съществени екологически проблеми;

– Във всички населени места е организирано централно събиране и
транспортиране на битовите отпадъци. Общината използва
Регионалното депо за твърди битови отпадъци – Разлог, което е
функция на междуобщинското сътрудничество в екологичната
сфера;

– Не е констатиран пренос на замърсители на околната среда от
съседните общини. От своя страна и община Банско (чрез
провежданата екологична политика) не създава замърсители на
въздуха и водите, които да създават екологични проблеми на
съседните общини. Ефектът от тази политика ще се засили след
изграждането на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ)
– основен елемент на комплексния проект „Рехабилитация на
водоснабдителната и канализационната система на гр. Банско с
изграждане на ПСОВ” (т.нар. “Воден цикъл на гр. Банско”)
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4 SWOT АНАЛИЗ

Силни страни Слаби страни Възможности Заплахи
Местоположение
Уникално
местоположение,
подчертано с наличните
природни дадености

Отдалеченост от пътна
инфраструктура от
висок клас и от големи
селищни центрове;

Повишаване значимостта
на транспортно-
комуникационните
дадености, свързани с
трансграничните връзки

Подценяване на
възможностите на
интеграцията със
съседните общини

Природни ресурси
Наличие на
висококачествени
компоненти на
природната среда,
използвани за
икономическото
развитие на общината –
туризъм, аграрен сектор
и др.;
Наличие на
висококачествени
защитени територии
(НП “Пирин”)

Слабо използване на
термо-минералните
води в общината;
Продължаващо
подценяване на
поземлените ресурси
като потенциал за
икономическото
развитие (биологично
земеделие)

Използване на природния
потенциал за целите на
социално-икономическото
развитие – в сферата на
туризма, енергетиката и
горския сектор;
Необходимост от по-
голямо внимание към
елементи на природния
ресурс за развитие на
форми на познавателния
туризъм, за развитие на
ВЕИ

Опасност от прекомерна
експлоатация на
природни ресурси,
водеща до влошаване на
тяхното качество;
Наличие на потенциални
рискове от наводнения и
свлачища

Човешки капитал
Демографска жизненост
на опорните селища;
Подобряваща се
образователна
структура на
населението;
Балансиран пазар на
труда с относително
ниска безработица;
По-високи (в сравнение
със съседните общини)
възможности на пазара
на труда за предлагане
на работни места

Продължаващо
влошаване на
структурите на
населението;
Продължаващ процес на
изселване на активно
население;
Стеснен отраслово и
професионално трудов
сектор;
Затруднена трудова

реализация в селата;

Създаване на условия за
задържане и за
привличане на младо, с
високо образование и
квалификация население;
Използване на реални
стимули с финансов и друг
материален характер за
стимулирано демографско
развитие и задържане на
населението;
Наличие на възможности
за усвояване на средства
(на проектен принцип) от
европейски фондове за
подобряване качествата
на работната сила;
Съгласувано използване
на свободния трудов
ресурс на съседните
общини

Продължаващо
проявление на
демографската криза в
страната, водеща до
трайно обезлюдяване на
общината;
Увеличаване размера на
зависимото (в
неравностойно
положение) население;
Деформиране на
структурите на човешкия
ресурс;
Неумение и липса на
практически опит за
изграждане на
партньорства и
механизми за
интегрирано въздействие
върху демографските
проблеми;
Продължаващо
въздействие на
икономическата криза,
водещо до
продължително “свиване”
на пазара на труда;
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Силни страни Слаби страни Възможности Заплахи
Икономическо развитие
Добре развит третичен
сектор с водещи
функции на туризма;
Наличие на траен
инвестиционен интерес
в сферата на туризма;
Добри практики в
развитие на Публично-
частното партньорство
във водещи за
общината икономически
сектори;
Устойчивост в
развитието на
предприятията в
дърводобива и
дървопреработката;

Спад на основни
отрасли на
преработващата
промишленост;
Липса на съвременен
промишлен профил;
Наличие на голям брой
дребни, земеделски
производители,
стопанисващи малки по
площ земеделски
стопанства;

Диверсификация на
формите на туризъм с
оглед увеличаване на
туристическия сезон;
Използване на средства от
ОП
“Конкурентоспособност) на
проектен принцип за
повишаване
конкурентоспособността
на икономическите
субекти;

Продължаване на
кризисните процеси в
икономиката;
Продължаваща
икономическа стагнация с
неблагоприятно влияние
върху икономическата
активност на
населението;
Необосновано
надценяване на
екологичните
ограничители за развитие
на туризма в НП “Пирин”;
Бавно навлизане на нови
технологии в аграрния
сектор

Инфраструктурна осигуреност
Социална инфраструктура
Изградена социална
инфраструктура,
затваряща цикъла на
ежедневните и
периодичните
потребности от
социални услуги;
Реализирани проекти за
подобряване
физическите качества
на образователна
инфраструктура, на
културни обекти и др. с
европейски финансов
ресурс;
Успешно приложение на
делегирани бюджети в
социалната сфера
(образование, социални
дейности и др.) ;
Реализация на важни
проекти свързани с
интеграцията на лица в
неравностойно поло-
жение и социален риск,
Развитие на форми за
предоставяне на
социални услуги в
обичайна среда и в
общността

Затруднен достъп до
извънболнична лечебна
помощ за пациенти от
малолюдните населени
места;
Липса на добре
обосновани идеи за
използване по друго
предназначение на
свободни
инфраструктурни
социални обекти;
Слаба активност на
частния сектор в
отрасли като културата,
спорта, социалните
дейности;

Продължаване на процеса
за трансформация на
модела за
деинституциализация на
социалните услуги към
предоставяне на услуги в
общността и в обичайната
среда;
Използване на
възможностите за
усвояване на средства от
европейските фондове (на
проектен принцип) за
подобряване качествата
на публичните услуги;
Все по-силно осъзната
необходимост от
стимулиране на публично-
частното партньорство за
разширяване на
инфраструктурата в
определени направления
от третичния сектор;
Необходимост от Развитие
на агресивен градски
маркетинг;
Укрепване на социалната
инфраструктура във
вторични обслужващи
центрове в общината

Недостатъчен
административен
капацитет за усвояване
на финансови средства
за развитие на някои
елементи на социалната
инфраструктура;
Формиране на
моноструктурен третичен
сектор, базиран на
туризма
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Силни страни Слаби страни Възможности Заплахи
Техническа инфраструктура
Добре изградена
енергийна (електро-газо
и топло снабдителна)
инфраструктура;
Изградена
топлоснабдителна
система на
възобновяеми
източници (биомаса);
Създадена
висококачествена
информационна
система в ски-център
Банско;

Лошо качество на
пътните настилки на
общинската пътна
мрежа;
Недостатъчно
използване на
потенциала на ж.п.
транспорта;
Наличие на дисбаланс
между изградената
туристическа и
наличната базисна
инфраструктура

Провеждане на
целенасочена общинска
политика за ускорено
изграждане на базисната
инфраструктура;
Подобряване качествата
на ВиК системата чрез
реализация на Комплексен
проект “Воден цикъл на гр.
Банско”

Затруднения за
съфинансиране на
големи инфраструктурни
проекти в условия на
продължаваща
икономическа криза;

Околна среда
Наличие и
екологосъобразно
използване на природни
ресурси за ВЕИ;
Постигнати параметри
(в рамките на
действащите норми ) за
опазване на околната
среда

Липса на
пречиствателни станции
за отпадни води в двата
града на общината;
Неизградена цялостна
мониторингова система
за екологичното
състояние;

Намиране на приемлив
баланс за развитие
водещи икономически
дейности и опазване на
природната среда;
Залагане на мерки
(проекти), които
подобряват комплексната
градска среда,
екологичните параметри и
намаляват риска за
човешкото здраве
Реализация на проекти за
развитие на базисна
инфраструктура,
допринасящи за опазване
на природната среда.

Непредвидими
последици за
състоянието на околната
среда от природни и
други бедствия
(наводнения, свлачища,
пожари и др.);
Необосновано
надценяване на
влиянието на
екологически НПО за
развитие на
екологосъобразен
туризъм
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5 СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА ФОРМУЛИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И
ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОПР

5.1 ОБЩИ ПАРАМЕТРИ НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА РАМКА

Стратегическата рамка, определяща основните насоки за
развитие на община Банско през следващия програмен период 2014-
2020 г.), отчита резултатите от извършените аналитични проучвания за
периода 2007-2013 г. и резултатите от изпълнението на ОПР на община
Банско - 2007-2013 г. Освен това, в стратегическата рамка за развитие
на общината през следващия програмен период, още са взети под
внимание очертаните насоки за регионалното и местно развитие,
заложени в редица документи на национално и областно ниво, както и
в действащи секторни стратегии и политики.

Важно място имат и предлаганите (все още не финализирани)
национални разчети за средствата, които ще се използват за
финансиране на проекти и програми от Националните оперативни
програми за реализиране на кохезионната и на социалната политики в
програмния период 2014-2020 г..

Реалностите, предизвикани от глобалната икономическа криза,
доведоха до трудности в положителните тенденции в развитието, до
влошаване на общите параметри на стратегическата рамка за развитие
на община Банско след 2008-2009 г. Независимо от това, в следващия
програмен период се залагат позитивни представи и очаквания за
бъдещо „динамично развитие”, за „устойчиво развитие”, за очакван
„висок икономически растеж и заетост”, за „подобрено качество на
живот” и за „съхранено природно и културно наследство” е др.

Тези позитивни очаквания и представи за развитие на община
Банско през следващия 7 годишен период са заложени в основата на
формулировката на визията за развитие на общината и на
стратегическите цели и приоритети на ОПР за периода 2014–2020 г.

Стратегическата рамка взема под внимание основните
направления в държавната регионална политика, която определя
общите параметри на устойчивата интегрирана политика за местно
развитие чрез:
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 Подпомагане развитието на общината, базирано основно на
вътрешния потенциал на местната икономика и пазари, най-силно
изразено в сферата на туризма;

 Създаване на условия за привличане и за ефективното усвояване на
инвестиции от различни донори;

 Създаване на условия за изграждане на качествена жизнена среда-
безопасна, устойчива, екологична и естетическа среда, която ще
допринесе за устойчиво развитие на общината.

Както вече беше посочено, стратегическата рамка за развитие,
съдържаща в себе си целите и приоритетите на ОПР на община Банско
за периода 2014-2020 г., отчита в определена степен целите и
приоритетите, заложени в стратегическите, програмните и планови
документи от по-високите йерархични нива, а именно:

 Национална стратегия за регионално развитие на Р. България –
2012-2022 г.;

 Национална концепция за пространствено развитие на Р. България –
2013-2025 г.

 Национална програма за развитие на Р. България 2020;

 Регионален план за развитие на Югозападния район в периода 2014-
2020 г. ;

 Стратегия за развитие на област Благоевград в периода 2014-2020 г.

Наличието на изискващото се (в определени граници)
съответствие между целите и приоритетите на ОПР на община Банско с
тези в посочените стратегически и планови документи от по-високите
йерархически нива е отразено в таблица 5.4.1.

Един от основните акценти при обосноваване на стратегическата
рамка за развитие на община Банско за следващия програмен период,
е свързан с прилагане на проверените и широко прилагани в
досегашната практика принципи за формулиране на целите и
приоритетите, заложени в действащите стратегически, програмни и
планови документи на различни йерархични нива – национално,
регионално, областно и общинско. В това отношение е ползван и опита
на самата община по изготвянето и прилагането на подобни
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стратегически, планови и програмни документи в предишния програмен
период – 2007 -2013 г. и преди това.

Допълнително са оценени и наличните ресурси и потенциали на
община Банско и възможностите за тяхното използване за целите на
демографското, социалното, икономическото и инфраструктурното
развитие и за опазване на околната среда в общината Те могат да имат
стимулиращо или задържащо въздействие върху по-нататъшното
комплексно, интегрирано развитие и др.

Втори основен момент при определяне на стратегическата рамка,
в която ще се ситуират стратегическите цели и приоритети на ОПР на
община Банско за следващия програмен период, са оценките за
реализацията на стратегическите цели и приоритети, заложени в
действащия ОПР на общината (2007-2013 г.). Междинната оценка на
ОПР, в частта за целите и приоритетите, които са направени за
действащия ОПР на община Банско, определя кои от тях са приложими
(вкл. и чрез определена модификация) и за следващия планов период.

Трети акцент при формулиране на приоритетите на
стратегическите цели, е да се отчитат някои принципни изисквания с
оглед на това предлаганите стратегически цели и приоритети да бъдат
“работещи” и да изпълняват своето предназначение. Практиката
показва, че такива принципи са:

 Реалистичност, свързана с отчитане на ресурсите, потенциалите и
спецификите на общината;

 Постижимост, свързана с наличието на воля и интерес на всички
заинтересовани страни, които имат отношение към развитието на
общината

 Измеримост, свързана с изискването да се прилагат обективни
индикатори за измерване на напредъка

Последният принцип – за възможността да измеримост, се
илюстрира с няколко стратегически цели, заложени в действащия ОПР
(2007-2013 г.), които не могат да бъдат количествено измерени. Това
прави невъзможна оценката на реализацията на част от
стратегическите насоки в действащия ОПР, както и на изготвянето на
Междинната оценка в посоченото направление. Тази слабост на
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действащия ОПР е предвидено да бъде отстранена в ОПР на община
Банско за периода 2014-2020 година.

Редица от формулираните стратегически цели и
конкретизиращите ги приоритети са свързани с пространственото
развитие на общината. Реализацията им през следващия планов период
ще бъде улеснена от прилагането на устройствените решения
съдържащи се в изработвания в момента ОУПО на община Банско в
направленията “Икономическо развитие”, “Инфраструктурна
осигуреност на територията”, “Селищна мрежа”, “Околна среда”. Важен
момент при изпълнението на някои от посочените стратегически цели е
да се стимулира развитието на “опорните центрове” в структурата на
селищната мрежа (градовете Банско и Добринище и с. Места), които ще
изпълняват организиращи функции в развитието на останалите
населени места по линия на социалния сервиз, на икономическите
дейности и др. Балансираната пространствено-функционална структура
(в частта на селищната мрежа, техническата инфраструктура) изисква
както доизграждане на липсващите, така и реновиране на
съществуващите елементи на инженерните мрежи и други елементи на
техническата инфраструктура в населените места.

5.2 ВИЗИЯ НА ОБЩИНА БАНСКО

По своята същност, в съдържателно отношение, Визията е
предизвикателна формулировка, на нещо желано, което си представяме и което
искаме са се случи. Визията е представата за качествените
характеристики на общината – такива, каквито искаме да определят
облика на общината през следващите години. Тази представа е
относително трайна и не би трябвало да се променя с годините. На
основата на подобна представа за общината се определят и основните
стратегически цели за развитие през следващите 7 години.

За целите на ОПР на община Банско за периода 2014-2020 г. се
формулира следната :

ВИЗИЯ: “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.”
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В така формулираната визия за община Банско е заложено
очакването, че в резултат от изпълнението на ОПР ще се повишат
темпът и степента на икономическо развитие на общината (базирани на
наличните ресурси и на разполагаемите потенциали), ще се подобрят
условия за живот, ще се намалят различията в условията на живот в
отделните части на общинската територия и т.н.

В това отношение се приема, че очакваното въздействие върху
социалните и икономическите процеси на развитие на община Банско,
максимално ограничаване на предпоставките за негативно въздействие
върху компонентите на околната среда, здравословния начин на живот
и човешкото здраве е реалистично, тъй като се залага на използването
на местните потенциали за решаване на актуалните проблеми на
развитието, като се разчита и на досегашния опит в подготовката и
изпълнението на проекти, финансирани от различни източници.

Опитът при разработване на стратегически, планови и програмни
документи, касаещи развитието на териториалните единици (в т.ч.
секторни общински стратегии и планове, на различни общински
програми и др.) е да отчита формулираната визия следва да се прилага
и през следващите години. Това произтича от мястото на ОПР като
основен документ, определящ комплексните стратегически насоки за
развитие на общината, които се отчитат при разработване и на
конкретизиращите го документи.

5.3 СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА

РАЗВИТИЕТО

Методическият подход, прилаган при дефиниране на
стратегическите цели, до голяма степен е базиран на принципа на
йерархизацията. На основата на Визията за общината е определена
Главната цел на ОПР. Тя е декомпозирана на няколко Стратегически
цели. От своя страна всяка стратегическа цел е конкретизирана с
набор от приоритети за нейното изпълнение. От своя страна, всеки
приоритет е представен от специфични подцели (мерки). В някои
случаи вместо термина “специфични подцели” се използва термина
“мерки”. В ОПР на община Банско за програмния период 2014-2020 г. е
възприет термина “специфични подцели”.
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Предлаганите стратегически цели са с възможно по-конкретна
формулировка, което предполага по-ясно дефиниране на приоритетите
и специфичните подцели (мерките), които ги конкретизират. Ясната
формулировка на целите дава възможност да се предложат и
съответните индикатори за измерване на степента на реализацията им.
Чрез предлаганата система от обективно измерими индикатори за
наблюдение на плана се осигурява изискването за измерване на
степента на изпълнение на съответните стратегически цели.

На основата на посочените основни направления на
провежданата и през следващия програмен период общинска политика
за устойчиво интегрирано местно развитие, в ОПР на община Банско
2014-2020 г., е определена и главната стратегическа цел.

Главната стратегическа цел на ОПР се формулира по следния
начин:

”По-нататъшно утвърждаване на постигнатото интегрирано
устойчиво местно развитие и подобряване стандарта на живот в
общината чрез ефективно използване на собствени ресурси и
разполагаем потенциал, разширяване на взаимоизгодното партьорство”

Както бе посочено, Главната стратегическа цел е дезагрегирана
на няколко йерархични нива: стратегически цели, приоритети и
специфични цели, които са взаимосвързани и допълващи се. Така,
конкретно формулирана, главната цел на ОПР се конкретизира чрез
следните стратегически цели:

 Стратегическа цел 1. “Създаване на добра бизнес среда за
развитие и повишаване конкурентоспособността на
икономиката“

Анализите показват, че към настоящият момент като резултат от
проявлението на световната икономическа и финансова криза, са
налице и редица проблеми, които при запазване на съществуващата
икономическа ситуация могат да затруднят реализацията на
Стратегическа цел 1 на ОПР на община Банско – 2014-2020 г. За да се
преодолее тази потенциална заплаха са заложени приоритети и
конкретизиращите ги специфични стратегически цели, които се базират
на иновациите и на активното предприемачество. В сферата на туризма
натрупаният опит в това отношение е един полезен фактор. В другите
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отрасли на икономиката на общината, базирани на дърводобива и
дървопреработката, на аграрния сектор е нужна подкрепа на всички
заинтересовани страни.

Основен източник за изпълнение на мерките по Стратегическа
цел 1 и свързаните с нея приоритети и специфични цели са
Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, средства от националния и
общинския бюджети, както и от частния сектор.

Приоритетите по стратегическа цел 1 са:

 Приоритет 1.1. “Създаване на условия за
благоприятна бизнес среда и за повишаване на
конкурентоспособността на местната икономика“

Конкурентността на местната икономика, базирана на иновациите
и на модерното предприемачество се постигат трудно в малките и
много малките общини. Когато тези изисквания са общоприемливи за
група от няколко съседни малки общини тази задача е по-лесно
реализируема, като така се постигат и определени ефекти с регионални
(надобщински) измерения. Един от инструментите за това е
създаването на регионални (надобщински) клъстери, което се постига с
реализация на мерки за насърчаване на клъстеризацията и бизнес
мрежите. Направените оценки за община Банско показват, че са
налице условия за участието й в два надобщински клъстера –
“Туризъм” и “Дървесина”. Създаването им и тяхното функциониране
може да бъде основа за интензивен растеж в община Банско през
периода 2014 – 2020 година.

Специфичните цели по приоритет 1.1. са:

 Специфична цел 1.1.1. “Стимулиране на предприемачеството на
основата на икономика, стимулирана с инвестиции в иновативни и
щадящи околната среда и човешкото здраве производства”;

 Специфична цел 1.1.2. Повишаване на жизнеспособността и
конкурентноспособността на новосъздадени и съществуващи
иновативни малки и средни предприятия (МСП);

 Специфична цел 1.1.3. “Подкрепа за повишаване на
конкурентоспособността туристическия сектор и свързания с него
малък и среден бизнес, подобряване на средата за правене на
бизнес
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 Специфична цел 1.1.4. “Създаване на условия за изграждане на
малки инфраструктурни обекти на аграрния сектор, целящи
стабилизиране на работната сила в сектора и преработката на
селскостопанската продукция;

 Специфична цел 1.1.5. Подкрепа за развитие на приоритетни
сектори на общинския икономически комплекс - изграждане и
развитие на:

– Клъстер “Туризъм”;
– Клъстер “Дървесина”

 Приоритет 1.2. “Запазване и доразвиване на водещите
позиции на общината като национален туристически
център

Аналитичните проучвания на икономическото състояние на
община Банско, показват че в икономическата структура на общината
туризмът и свързаните с него допълващи икономически дейности дават
облика на икономиката. Банско е припознат като национален
туристически център в областта на зимния и по-слабо на културно-
историческия туризъм. В туристическия сектор се генерират по-голяма
част от приходите от икономическа дейност, в заетостта на
икономически активното население, в инвестициите. За това
допринасят качествата на природната среда, обектите на
историческото и културно наследство в областта, наличните традиции в
сектора, изградената инфраструктура и обособените туристически
дестинации с международно име в областта на туризма. Не на последно
място е и благоприятното влияние на провежданата общинска политика
в подкрепа на туризма, на публично-частното партьорство в този важен
за икономиката на общината и на област Благоевград сектор.

Същевременно община Банско притежава допълнителен
потенциал за развитие на алтернативни форми на туризъм, който или е
частично използван, или стои неоползотворен. Пример в това
отношение е термо-минералния ресурс на общината (Добринище),
както и непълно използваните възможности за развитие на
познавателен, културно-исторически (извън гр. Банско), селски
туризъм и други.
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Това са обективните основания в Стратегическа цел 1 да се
формулира приоритет 1.2., насочен към създаване на възможности и на
условия за по-нататъшно развитие на туризма, като
структуроопределяща икономическа дейност. В това отношение се
лансира и идеята, туризмът да продължи да се разглежда като отрасъл,
стимулиращ развитието (локомотив) на други отрасли и икономически
дейности в общината имащи отношение към туризма (строителство,
търговия, транспорт и др.). Част от възможните мерки (проектите с
инвестиционен характер) по приоритет 1,2, които засягат териториите
на НП „Пирин“ ще бъдат предложени с актуализация на ОПР на община
Банско през следващите години и ще могат да бъдат реализирани, ако
съответстват на новия План за управление на НП „Пирин“, който се
изработва в момента и предстои да бъде приет в скоро време.

Специфичните цели по приоритет 1.2. са:

 Специфична цел 1.2.1.. “По-пълно използване на балнеоложкия
ресурс за развитие на съвременно балнеолечение и други форми на
балнеоложки туризъм”;

 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”

 Приоритет 1.3. “Създаване на условия за привличане
на инвестиции“

Факторът “благоприятна икономическа и институционална среда”
за привличане на инвестиции отдавна е доказал ролята си за
просперитета на отделните общини. В това отношение община Банско е
един добър пример. Само през програмния период 2007-2013 г. по
данни на ИСУН в общината са реализирани проекти и инвестиционни
програми на стойност общи в размер на около 200 млн. лв. Отделно, в
ежегодните Инвестиционни програми към годишните бюджети са
инвестирани значителни средства за реализиране на проекти,
финансирани от общинския бюджет.

Публично-частното партньорство в изграждането на
туристическата инфраструктура в общината (ски-център Банско) също
е добър пример за възможностите за съчетаване на публичния (община
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Банско) с частния сектор (Юлен АД) в сферата на туризма.
Възможностите на този инструмент за осигуряване на свеж
инвестиционен ресурс не са използвани напълно. Това е и основанието
в ОПР на община Банско за периода 2014-2020 г. да се залага по-
нататъшното използване на този форма на осигуряване на инвестиции
за развитие на определени направления в икономическото и
инфраструктурното развитие, които са от взаимен интерес.

Специфичните цели по приоритет 1.3. са:

 Специфична цел 1.3.1. Стимулиране на публично-частното
партньорство;

 .Специфична цел 1.3.2. Създаване на благоприятна среда за
привличане на инвестиции

 Стратегическа цел 2. “Балансирано устойчиво развитие,
териториална свързаност и достъпност“

В ОПР на община Банско, отделните населени места и като цяло
селищната мрежа на общината, се разглеждат като елементи на
пространственото развитие, където се реализират основните жизнени
функции – обитаване, труд, обслужване, отдих. В основни линии,
демографското развитие, разширяването на техническата и на
социалната инфраструктура, както и създаването на условия за
подобряване на средата за качествен живот, касаят състоянието и
бъдещото развитие на селищната мрежа на територията на общината.
Отделните населени места се разглеждат като “фокус”, в който се
пресичат много и различни по характер и съдържание интереси и
където възникват проблеми, изискващи комплексни решения.

Развитието на урбанизираните територии в община Банско
(включващи основно населените места) е обект и на другия вид план,
касаещ по-нататъшното състояние и планиране на общината – Общия
устройствен план. Двата плана (ОПР и ОУПО), които ще определят
насоките (социално-икономически и инфраструктурни - от една страна
и устройствено-планировъчните – от друга) за развитие на общината се
опират на балансираното развитие на селищната мрежа. В този смисъл
е разбираемо основанието, този аспект в развитието на община Банско
да бъде изведен като Стратегическа цел 2.
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Основен източник за изпълнение на мерките по Стратегическа
цел 2 и свързаните с нея приоритети и специфични цели са
Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, ЕФРСР (чрез Националните
Оперативни програми), на ЕФРСР чрез Националната програма за
развитие на селските райони и средства от националния и общинския
бюджети.

Приоритетите по стратегическа цел 2 са:

 Приоритет 2.1. „Създаване на условия за реализиране
на предвижданията на новия Общ устройствен план
на общината“

Териториално устройствените предвиждания, заложени в ОУП на
община Банско се разглеждат като основа за пространственото
развитие на общината. Наличието на два общински плана (ОПР и
ОУПО) са благоприятна основа за съчетаване на социално-
икономическото развитие с устройственото планиране. Новият ОУП на
общината е основа за разработването на редица нови устройствени
планове на по-ниско ниво, както и за актуализация на редица
съществуващи. Наличието на актуални устройствени планове е едно от
условията за реализация на инвестиционни проекти, които да отчитат
предвижданията на ОУПО. Този подход, често подценяван, ще се
превръща в задължително изискване. В това отношение община Банско
ще има своите предимства.

Специфичните цели по приоритет 2.1.са:

 Специфична цел 2.1.1. “ Реализация на устройствени решения за
„отварянето” на малките населени места с цел използване на
наличните ресурси и разполагаеми потенциали за развитие”;

 Специфична цел 2.1.2. “ Създаване на възможности за инвестиции в
ново строителство в населените места (извън общински център) чрез
„премерена” урбанизация”;

 Специфична цел 2.1.3. “Актуализация на действащите селищни
устройствени планове и изработване на нови такива, отчитащи
съвременните изисквания за планирано развитие на населените
места”
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 Специфична цел 2.1.4. “Осигуряване на условия за изработване на
цялостен (пълен) цифров кадастър на територията на общината”;

 Специфична цел 2.1.5. “Развитие на териториалното сътрудничество
на община Банско със съседните общини”.

 Приоритет 2.2. ”Развитие на базовата инфраструктура,
осигуряваща балансирано териториално развитие“

Основната част от специфичните цели (мерките) за реализиране
на приоритет 2.2., касаещи населените места в общината ще продължат
да се финансират със средства от Програмата за развитие на селските
райони, както и ОП „Околна среда“ В това отношение ще се разчита в
по-висока степен на директна подкрепа от ЕФРСР. Мерките по тези
програми и фондове дават възможност да се финансират добре
подготвени и обосновани проекти в сферата на социалната
инфраструктура, на общински и местни пътища, на бизнес начинания в
сферата на аграрния сектор и др.

Тук се включват дейности за доизграждане на липсващите и
обновяване на съществуващите мрежи и съоръжения на техническите
инфраструктури (ВиК сектора, пътно инфраструктура, зелената система
и др.) в рамките на населените места и извън тях, насочени към
тяхната по-добра свързаност и достъпност. Част от предлаганите мерки
(инвестиционни проекти), които са със значителни инвестиции са
свързани с подобряване качествата на ВиК сектора в градовете на
общината – Банско и Добринище (проекти: "Рехабилитация на
водоснабдителната и канализационната система на гр. Банско с
изграждане на ПСОВ", „Изграждане на ПСОВ – гр. Добринище“)

През следващия програмен период по приоритет 2.2. на ОПР се
предвижда да се заложат мерки за преодоляване на щетите от
природни бедствия. Акцент в тази насока е продължаване на проекта
„Корекция на р. Глазне в гр. Банско -1“ с нов - 2 етап. Целта е
изграждане на съоръжения срещу стихийните наводнения от река
Глазне в град Банско. Това ще има въздействие върху комплексната
устойчива градска среда.

През следващия програмен период по приоритет 2.2. на ОПР се
предвижда да се заложат мерки за преодоляване на щетите от
природни бедствия. Акцент в тази насока е продължаване на проекта
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„Корекция на р. Глазне в гр. Банско -1“ с нов - 2 етап. Целта е
изграждане на съоръжения срещу стихийните наводнения от река
Глазне в град Банско. Това ще има въздействие върху комплексната
устойчива градска среда.

Специфичните цели по приоритет 2.2.са:

 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”

 Специфична цел 2.1.3. “Насърчаване на публично-частното
партньорство при реализацията на инфраструктурни проекти на
територията на общината”;

 Приоритет 2.3. “Щадящо” използване на природните
ресурси и опазване на околната среда”

Опазването на околната среда и “щадящото” използване на
природните ресурси на територията са един от основните критерии на
устойчивото развитие. Това се отнася и за ОПР на община Банско,
включваща и немалка част от територията на НП “Пирин”.
Провежданата местна политика по изпълнението на стратегическите и
планови документи, касаещи развитието на общината по презумпция
отчита факта, че природните ресурси трябва да се запазят и за
следващите поколения. Редица от специфичните цели по разглеждания
приоритет, отчитат това важно изискване.

Биоразнообразието, характерно за община Банско, се разглежда
и оценява от една страна като екологичен капитал, а от друга - като
туристически ресурс. Потенциалите в използването на този ресурс все
още не са напълно усвоени. Запазването и поддържането на
биоразнообразието е непрекъснат процес на управление на мрежата от
защитени обекти и защитени ландшафти, в т.ч. и културни ландшафти.
Към приоритет 2.3. се включват и специфични цели (мерки)
подобряване на управлението на риска от природни бедствия,
възстановяване на нарушени терени и предпазване от ерозия и др.



Общински план за развитие на община Банско – 2014-2020 г.
___________________________________________________________________

98

Един от потенциалните рискове за неблагоприятно въздействия
върху здравето на човека е свързани със замърсяването на
атмосферния въздух. Фините праховите частици са един от най-
сериозните замърсители, които вредят на човешкото здраве, тъй като
те проникват в чувствителни части на дихателната система. С
предложените в ОПР на община Банско за програмния период 2014-
2020 мерки (формулирани проекти) се създават възможности за
намаляване на това въздействие върху човешкото здраве.
Очертаващите се основни замърсители на атмосферния въздух с
прахови частици, серен диоксид, азотен диоксид и азотни оксиди в
община Банско са битовия сектор и транспорта се очаква да бъдат
намалени. Такива проектни намерения са:

– „Разширяване на газоразпределителната мрежа в гр. Банско“;

– „Разширяване на топлофикационната мрежа в градовете Банско и
Добринище“.

С бъдещата реализация на двата мащабни проекта се цели да
бъде намален броят на домакинствата, използващи твърди горива за
отопление през зимния период. Ефектът от това ще доведе до
намаляване броя на заболяванията на дихателната система на човека.

Друг проект, който има отношение към намаляване на праховите
частици от почвената ерозия е „Изграждане на нови ветрозащитни
пояси“

Вторият основен източник за замърсяване на атмосферния
въздух, пораждащ определени рискове за човешкото здраве е
транспортът. За постигане на стратегическата цел свързана с опазване
на околната среда и здравето на човека, с някои от предлаганите
проекти се очакват ефекти, свързани с намаляване на емисиите от
автомобилния транспорт. Такива проекти с очаквано въздействие върху
околната среда и човешкото здраве са:

– „Рехабилитация и изграждане на нови улици в населените места“;

– „Разкриване на автобусна линия за вътрешноградски транспорт“
(насърчаване на масовия пътнически транспорт);

– „Изграждане на велоалеи като елемент на интегрирана
транспортна инфраструктура в община Банско“
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Специфичните цели по приоритет 2.3.са:

 Специфична цел 2.3.1. „Изграждане на екологосъобразна базова
инфраструктура, опазваща природната среда и намаляваща риска за
човешкото здраве“

 Специфична цел 2.3.2. “Приоритетно прилагане на мониторинг за
опазване на околната среда при осъществяване на стопанска
дейност на територията на общината”;

 Специфична цел 2.1.2. “Изграждане на информационна система за
онлайн следене показателите на околната среда в реално време”.

Очакваното въздействие на мерките по приоритет 2 и
конкретизиращите го специфични цели върху околната среда,
здравословния начин на живот и здравето на човека е свързано с
подобряване на водоснабдителните услуги, намаляване загубите на
питейна вода, намаляване на инфилтрацията/ексфилтрацията на
канализационни води, подобряване качествата на отпадните води и др.
(Проекти "Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната
система на гр. Банско с изграждане на ПСОВ", „Изграждане на ПСОВ –
гр. Добринище“). Въздействието от реализацията на мерките по този
приоритет е постигане на изискванията на Директива 91/271/ЕИО за
пречистването на градските отпадъчни води на територията на
градовете Банско и Добринище и намаляване на количествата
непречистени води, които се отделят в околната среда, както и
подобряване на здравно-хигиенните условия на населението.

С реализацията на мерките за нови водохващания се очаква
постигане на по-добро на водоснабдяване на населението от
градовете Банско и Добринище.

Конкретнните проекти, заложени в ОПР (разширяване на
газоразпределителната мрежа в гр. Банско и на топлофикационната
мрежа в градовете Банско и Добринище), които са свързани с
намаляване количествата не само на праховите частици изхвърляни от
бита, а и на другите замърсители на атмосферния въздух, са насочени
към намаляване на дела на използваните твърди горива от
домакинствата. Това има пряк ефект върху здравословния начин на
живот.
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 Стратегическа цел 3. „Подобряване условията на живот,
социалния климат и развитие на човешкия капитал“

Тази цел е насочена към подобряването на условията на живот,
на социалните условия в общината, на качествата на човешкия ресурс,
оценявани като важен фактор за бъдещото развитие на община Банско.
В така формулираната стратегическа цел се съдържа желанието и
възможността за успешно приобщаване на изолираните социални групи
(в т.ч. и не неголемите малцинствени етнически групи). Стремежът е
цялото население на общината да се възползва от всички възможности
и отстояване на правата си за получаване на образование, на трудова
заетост, предоставяне на публични и други услуги. Като стимулатори за
реализацията на стратегическа цел 3 могат да бъдат посочени
резултатите от досега провежданата общинска политика в развитието
на социалната среда в т. ч. и човешките ресурси – особено в
направленията “Образование”, “Здравеопазване” (доболнична лечебна
дейност), “Социални дейности” и др. През програмния период 2007-
2013 г. в посочените дейности са инвестирани значителни финансови
ресурси за подобряване на общинската социална инфраструктура.
Всичко това е добра материална и организационна основа за
реализация на стратегическа цел 3 на ОПР за периода 2013-2020 г.

Основен източник за изпълнение на Специфичните цели (мерки)
по приоритета и стратегическата цел 3 на ОПР на община Банско са
Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, средства от националния и
общинския бюджети.

Приоритетите по стратегическа цел 3 са:

 Приоритет 3.1. “Подобряване на достъпа до
образование, здравеопазване и социални дейности и
предотвратяване на рисковете за социално
изключване”.

По посочения приоритет, освен традиционните дейности, се
залагат и други форми за намаляване на броя на ранно
(преждевременно) отпадналите от училище ученици, за ранното
професионално ориентиране на учениците, развитие на
извънучилищни форми на образоване на неграмотни и слабограмотни
лица. В сферата на здравеопазването, специфичните цели по
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разглеждания приоритет са ориентирани към намаляване броя на
здравно неосигурените лица и осигуряване на доболнична лечебна
помощ до хората и от по-малките села. “Обгрижването” на хората от
община е насочено и към намаляване на рисковете от социално
изключване на част от населението в неравностойно икономическо и
социално положение.

Специфичните цели по приоритет 1.3. са:

 Специфична цел 3.1.1. “Развитие на социалните услуги и социалната
интеграция”;

 Специфична цел 3.1.2. “Подобряване на гарантирания достъп на
жителите на общината до образователни, здравни, социални и
културни услуги”;

 Специфична цел 3.1.3. “Подобряване организацията на
образователната инфраструктура в съответствие с наличните
контингенти от деца и ученици и действащата система за делегирани
бюджети в образованието”;

 Специфична цел 3.1.4. “Прилагане на нови обучителни програми и
форми (дистанционно обучение и др.) за ограмотяване на
нискообразовани и неграмотни лица в извънучилищна възраст”;

 Специфична цел 3.1.5. “Създаване на условия за намаляване на
основните рискови фактори за здравето на населението,
подобряване на здравната профилактика, и лечение на социално
значимите заболявания”;

 Специфична цел 3.1.6. “Създаване на условия и стимули за развитие
на масовия спорт и повишаване физическата култура на
населението”

 Приоритет 3.2. “Подкрепа на инвестиционни проекти
за подобряване инфраструктурата на публичните
социални услуги“

Фактор, пряко свързан с реализацията на Приоритет 3.1 е
качеството на социалната инфраструктура, предназначена за публични
услуги. То е заложено като отделен Приоритет 3.2. Постигнатите
резултати в подобряване на социалната инфраструктура, следва да
бъдат разширени в програмния период 2014-2020 г.- чрез реализация
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на нови проекти за подобряване качествата на публична
инфраструктура, освен в сферата на образованието и здравеопазването
и в сферата на културата и спорта, на социалното подпомагане. Акцент
в това отношение следва да се постави върху социални обекти извън
общинския център.

 Специфична цел 3.2.1. “Насърчаване на публично-частното
партньорство при изграждането на инфраструктурни проекти на
територията на общината”;

 Специфична цел 3.2.2. “Финализиране на процеса по подобряване
на физическите качества (енергийна ефективност, обновяване на
прилежащи терени и др.) на детските заведения и на училищата в
общината;

 Специфична цел 3.2.3. Обновяване и подобряване качествата на
общинската здравна инфраструктура;

 Приоритет 3.3.: „Повишаване на заетостта и
балансирано развитие на пазара на труда“.

Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места
е основополагаща стратегическа насока в развитието на общината.
Стабилната трудова заетост и ниското равнище на безработица са част
от провежданата държавна и общинска социална политика, която има и
своите икономически измерения. Тази стратегическа насока се постига
чрез: улеснено посредничество и подкрепена мобилност за търсещите
работа, приоретизиране на заетостта сред младите хора, достъп до
учене през целия живот, подкрепа за адаптиране на работниците и
предприятията към новите условия, подкрепа за самостоятелна заетост
и др.

Специфичните цели по приоритет 3.3. са

 Специфична цел 3.3.1. Осигуряване на възможности за заетост и
повишаване на трудовите доходи с акцент на младежката заетост;

 Специфична цел 3.2.2. “Подкрепа на бизнес - инициативи и
дейности, ориентирани към осигуряване на заетост и възможност за
повишаване на квалификацията и преквалификацията на младите
хора с цел задържането им в общината;
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 Специфична цел 3.2.3. “Създаване на условия за периодична
актуализация на действащите учебни програми в професионалните
училища за добиване на професионална квалификация на кадрите,
съобразно потребностите на бизнеса в общината”.

 Приоритет 3.4. “Осигуряване на заетост чрез
стимулиране инициативата на безработни лица”

Функционирането на балансиран пазар на труда през програмния
период 2014-2020 г. е в основата на Приоритет 3.4. Намаляването на
броя на безработните лица и повишаването на тяхната квалификация
ще е важен акцент, при очертаваща се ситуация за бъдещ недостиг на
местна квалифицирана работна сила (в границите на община Банско)
предвид очакваното нарастване на броя на работните места в сферата
на туристическия сектор.

Специфичните цели по приоритет 3.3. са

 Специфична цел 3.4.1. “Създаване на условия за активно
стимулиране на лица, които започват работа без посредничеството
на Агенцията по заетостта”;

 Специфична цел 3.4.2. “Активна подкрепа на безработни за
стартиране на самостоятелна стопанска дейност чрез регистрация на
микропредприятие”

 Стратегическа цел 4. „Подобряване на институционалната
среда и на административния капацитет“

Основен източник за изпълнение на мерките по Стратегическа
цел 4 и свързаните с нея приоритети и специфични цели са
Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, и средства от националния и
общинския бюджети.

Приоритетите по стратегическа цел 3 са

 Приоритет 4.1. “Укрепване на институционалния
капацитет за подобряване на процесите на
управление на община Банско“

Подцелите по приоритет 4.1. са :

– Стратегическа подцел 4.1.1.”Подобряване на институционалната
среда чрез предоставяне на достъпни електронни услуги”;
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– Стратегическа подцел 4.1.2. “Ефективно взаимодействие на
общинската администрация със структурите на гражданското
общество

Така формулираните цели и приоритети, заедно с конкретизиращите ги
специфични цели (мерки) на ОПР на община Банско за периода 2014-2020 г. в
синтезен вид са представени в таблица № 5.3.1.

ВИЗИЯ:

“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 и бъдещето

на децата си.”

Главна цел на ОПР

”По-нататъшно утвърждаване на постигнатото интегрирано
устойчиво местно развитие и подобряване стандарта на живот в
общината чрез ефективно използване на собствени ресурси и
разполагаем потенциал, разширяване на взаимоизгодното
партьорство”
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Таблица 5.3.1. Цели и приоритети, специфични подцели на ОПР на община
Банско

Стратегически цели Приоритети Специфични подцели
Код Формулировка Код Формулиров

ка Код Формулировка
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1.1.1.
“Стимулиране на предприемачеството на

основата на икономика, стимулирана с
инвестиции в иновативни производства”

1.1.2.
Повишаване на жизнеспособността и

конкурентноспособността на новосъздадени и
съществуващи иновативни малки и средни

предприятия (МСП);

1.1.3.
“Подкрепа за повишаване на

конкурентоспособността туристическия сектор и
свързания с него малък и среден бизнес,

подобряване на средата за правене на бизнес

1.1.4.

“Създаване на условия за изграждане на малки
инфраструктурни обекти на аграрния сектор,
целящи стабилизиране на работната сила в

сектора и преработката на селскостопанската
продукция;

1.1.5.
Подкрепа за развитие на приоритетни сектори

на общинския икономически комплекс -
изграждане и развитие на: -Клъстер “Туризъм”; -

Клъстер “Дървесина”
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1.2.1.
“По-пълно използване на балнеоложкия ресурс
за развитие на съвременно балнеолечение и

други форми на балнеоложки туризъм”

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”

1.3.

“Създаване
на условия за
привличане

на
инвестиции“

1.3.1. “Стимулиране на публично-частното
партньорство”

1.3.2. “Създаване на благоприятна среда за
привличане на инвестиции”

2.
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2.1.
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 О
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т
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т
ве

н 
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ан
 н

а о
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ат

а“ 2.1.1.
“ Реализация на устройствени решения за

„отварянето” на малките населени места с цел
използване на наличните ресурси и

разполагаеми потенциали за развитие”

2.1.2.
“ Създаване на възможности за инвестиции в
ново строителство в населените места (извън

общински център) чрез „премерена”
урбанизация”

2.1.3.
“Актуализация на действащите селищни

устройствени планове и изработване на нови
такива, отчитащи съвременните изисквания за

планирано развитие на населените места”

2.1.4.
“Осигуряване на условия за изработване на

цялостен цифров кадастър на територията на
общината”
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2.1.5. “Развитие на териториалното сътрудничество на
община Банско със съседните общини”

2.2.
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ат
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“

2.2.1.
“Развитие на елементи на техническата

инфраструктура съобразена с параметрите на
максималното туристическо натоварване на

територията”

2.2.2.

“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”

2.2.3.
“Насърчаване на публично-частното
партньорство при реализацията на

инфраструктурни проекти на територията на
общината”

2.3.
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2.3.1. Изграждане на екологична инфарструктура

2.3.2.
“Приоритетно прилагане на мониторинг за

опазване на околната среда при осъществяване
на стопанска дейност на територията на

общината”

2.3.3.
“Изграждане на информационна система за

онлайн следене показателите на околната среда
в реално време”

3
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3.1.
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3.1.1.
“Развитие на социалните услуги и социалната

интеграция”;

3.1.2.
“Подобряване на гарантирания достъп на
жителите на общината до образователни,

здравни, социални и културни услуги”

3.1.3.

“Подобряване организацията на
образователната инфраструктура в

съответствие с наличните контингенти от деца и
ученици и действащата система за делегирани

бюджети в образованието”

3.1.4.
“Прилагане на нови обучителни програми и

форми (дистанционно обучение и др.) за
ограмотяване на нискообразовани и неграмотни

лица в извънучилищна възраст”

3.1.5.

“Създаване на условия за намаляване на
основните рискови фактори за здравето на

населението, подобряване на здравната
профилактика, и лечение на социално

значимите заболявания”

3.1.6.
“Създаване на условия и стимули за развитие на

масовия спорт и повишаване физическата
култура на населението”

3.2.
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“3.2.1.
“Насърчаване на публично-частното
партньорство при изграждането на

инфраструктурни проекти на територията на
общината”

3.2.2. “Финализиране на процеса по подобряване на
физическите качества (енергийна ефективност,
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5.4 СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОПР С ДОКУМЕНТИ

ОТ ПО- ВИСОКО НИВО

Едно от методическите изисквания при разработване на
стратегията на ОПР (в неговата целева част) е формулираните цели и
приоритети да отчитат целите и приоритетите, заложени в
стратегически и планови документи от по-високо йерархично ниво. В
случая това са следните документи, които са приети и могат да бъдат
разглеждани като действащи:

– Регионален план за развитие на Югозападния район 2014-2020 г.,
приет с Решение на МС № 457 / 01.08.2013 г.

– Областна стратегия за развитие на област Благоевград – 2014-
2020 г., приета от Регионалния съвет на 30 юли 2013 г.

При формулиране на целите и приоритетите на ОПР на община
Банско – 2024-2020 г. е отчитано изискването за определена
корелация с тези, заложени в посочените планови и стратегически

обновяване на прилежащи терени и др.) на
детските заведения и на училищата в общината

3.2.3. Обновяване и подобряване качествата на
общинската здравна инфраструктура

3.3.
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3.3.1.
Осигуряване на възможности за заетост и

повишаване на трудовите доходи с акцент на
младежката заетост

3.3.2.

Подкрепа на бизнес - инициативи и дейности,
ориентирани към осигуряване на заетост и

възможност за повишаване на квалификацията и
преквалификацията на младите хора с цел

задържането им в общината

3.3.3.

Създаване на условия за периодична
актуализация на действащите учебни програми в

професионалните училища за добиване на
професионална квалификация на кадрите,

съобразно потребностите на бизнеса в
общината

3.4.
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”3.4.1.
Създаване на условия за активно стимулиране

на лица, които започват работа без
посредничеството на Агенцията по заетостта”

3.4.2.
Активна подкрепа на безработни за стартиране

на самостоятелна стопанска дейност чрез
регистрация на микропредприятие

4.
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4.1.1. Подобряване на институционалната среда чрез
предоставяне на достъпни електронни услуги

4.1.2.
Ефективно взаимодействие на общинската

администрация със структурите на гражданското
общество
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документи от по-високо йерархично ниво. Това изискване за
формулиране на целите и приоритетите на ОПР е прилагано в
съответствие с друго едно изискване, а именно да се отчитат
специфичните особености и оценките за разполагаемите ресурси и
потенциали на община Банско.

Нагледна представа за корелацията на стратегическите цели и
приоритети на ОПР на община Банско – 2014-2020 г. с някои от целите
и приоритетите в Областната стратегия за развитие на област
Благоевград – 2014-2020 и на Регионалния план за развитие на
Югозападния район -2014-2020 г. дава таблица №.5.4.1

Таблица 5.4.1. Съответствие на стратегическите цели и приоритети на ОПР на
община Банско -2014-2020 с целите и приоритетите в стратегическите и планови
документи от по-високите йерархични нива

Цели и приоритети на
ОПР на община Банско

Наличие на съответствие с цел и приоритет в:
Областна

стратегия за
развитие на

област
Благоевград

Регионален план за развитие
на Югозападен район

СЦ 1. “Създаване на
добра бизнес среда за
развитие и повишаване
конкуренто
способността на
икономиката“

Приоритет 1.
Стимулиране на
икономическото
развитие
Приоритет 3.
Развитие на
туризма

Приоритет І. Повишаване
конкурентоспособността на
регионалната икономика

СЦ 2. „Балансирано
устойчиво развитие,
териториална
свързаност и
достъпност“

Приоритет 2.
Подобряване
качеството на
живот

Приоритет ІІ. Развитие на
техническата инфраструктура
Приоритет IІІ. Опазване и
подобряване на състоянието на
околната среда
Приоритет ІV. Повишаване
конкурентоспособността на
човешките ресурси и
подобряване качествата на
урбанизираната среда

СЦ 3. „Подобряване
условията на живот,
социалния климат и
развитие на човешкия
капитал“

Приоритет 2.
Подобряване
качеството на
живот

Приоритет ІV. Повишаване
конкурентоспособността на
човешките ресурси и
подобряване качествата на
урбанизираната среда

СЦ 4„Подобряване на
институционалната
среда и на
административния
капацитет“

Стратегическа цел
5. Координирано
правене на
политики

Приоритет V. Укрепване на
административния капацитет и
развитие на сътрудничеството
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6 ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА РАМКА

Индикативната финансова таблица пресъздава общата финансова
рамка за реализацията на общинския план за развитие. В нея се
включват 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.

Основното предназначение на индикативната финансова рамка е
да се представят разчети за необходимия финансов ресурс за
отделните цели и приоритети, т.е. да се представи структурата на
необходимите средства – по стратегически цели и приоритетни
направления. На второ място – да се посочат основните източници на
финансиране и структурата им по “финансови донори” – Национални
оперативни програми, местни финансови източници с публичен
характер, частни финансови донори и др.

Като ориентири могат да се използват разчетите, включени в
Индикативната финансова таблица и структурата на финансовия
ресурс, заложени в Областната стратегия за развитие на област
Благоевград. Също така в индикативната таблица са включени и
разчети за инвестициите, осигурени чрез общинския бюджет и
включени в годишните инвестиционни програми на общината. За база
се приемат осигурените чрез общинския бюджет средногодишни
инвестиции за периода 2011 – 2013 г. Усреднените данни за
капиталовите разходи в общинските бюджети за посочения период
показват, че те възлизат на около 4 млн. годишно, като за 2011 и 2013
г. надхвърлят 5 млн. лв.

Изхождайки от размера на усвоените през програмния период
2007-2013 г. средства от всички възможни донори (европейските
структурни фондове – чрез Националните оперативни програми,
собствени бюджетни средства и от частния сектор) за реализиране на
проекти и програми с инвестиционен характер в ОПР на община Банско
за програмния период 2014-2020 г. ориентировъчната оценка за
необходимия индикативен финансов ресурс за изпълнение на плана е в
рамките на 147,2 млн. лв.

Разпределението на индикативните финансови средства по
стратегически цели и по източници на финансиране е представено в
таблица № 6.1.1.
6.1
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Таблица 6.1.1. Индикативна финансова таблица на ОПР на община Банско за периода 2014-2020 г.

Стратегически цели

Общо
финансов

ресурс
(хил. лв.)

В т.ч. Публичен сектор
Частен секторФондове на ЕС Държавен

бюджет
Общински
бюджет

% хил. лв. % Хил. лв. % Хил. лв. % Хил. лв.
СЦ -1. “Създаване на добра
бизнес среда за развитие и
повишаване
конкурентоспособността на
икономиката“

3182,0 80,3 2557,0 - - 3,2 100,0 16,5 525,0

СЦ-2. „Балансирано устойчиво
развитие, териториална
свързаност и достъпност“

135025,0 87,3 117875,0 0,3 350,0 11,6 15600,0 0,8 1200,0

СЦ -3. „Подобряване условията
на живот, социалния климат и
развитие на човешкия капитал“

8855,0 80,8 7155,0 10,7 950,0 6,2 550,0 2,3 200,0

СЦ-4. Създаване на условия за
подобряване на
институционалната среда и на
административния капацитет

140 35,7 50 42,9 60 21,4 30 - -
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Програмата за реализация ОПР е представена като детайлна
конкретизация (разбивка) на Индикативната финансова таблица .- по
конкретни проекти и програми. В тази подробно разписана разбивка,
освен наименованието на отделните проекти са посочени още
необходимите средства, източника на финансиране, бенефициента и
сроковете за реализация. Тя е представена в таблица № 6.2.1.

В определена степен индикативната финансова таблица е с
рамков, ориентировъчен характер. Това е така, защото
преобладаващият брой на предложените в ОПР проекти и програми е с
характер на проекти намерения. Точният размер на необходимия
инвестиционен ресурс по съответните проекти и програми ще се
определи с точност с работните (инвестиционните) проекти.

За част от проектите, предложените инвестиции са с висока
степен на конкретна определеност. Такива са проекти, които са с
преходен характер, т.е. те са с конкретни инвестиционни разчети,
утвърдени са и тяхната реализация е започнала, а завършването им
предстои в първите години на програмния период 2014-2020 г.
Подобни, преходни проекти са включени в Индикативната финансова
таблица с остатъчния размер на инвестицията, която ще се реализира
през периода 2014-2020 г. За друга група проекти, размерът на
необходимите инвестиции е определен на основата на проекти-
аналози, а при трета група – на базата на прилагани в практиката
ценови стойности за изграждане на единица измерител (километър
общински път, за линеен метър канал или водопровод, за саниране на
1 м2 фасадна площ на публична сграда – училище, детско заведение,
здравно заведение, за 1м2 детска или спортна площадка и т.н.

6.2
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Таблица 6.2.1. Индикативна финансова таблица на проектите и програмите, включени в ОПР на община Банско 2014-2020 г.

Код на
приори

тет

Код на
специфи
чна цел

Наименование на проекта/програмата
Инд.

стойност
(хил. лв.)

Източник на
финансиране Бенефициент Партньори

Срок за
реализаци

я
Забележка

1.1.

1.1.1 Създаване на виртуален бизнес-инкубатор за
подкрепа на предприемачеството 30,0 ОП”РЧР ”Бизнес

сдружения Община Банско Частен бизнес 2016

1.1.2. Създаване на нови конкурентноспособни
иновативни малки и средни предприятия (МСП) 400,0

ОП”Конкурентоспо
собност”, Частни

предприемачи
Частен бизнес 2015-2020

1.1.4.

Разкриване на малки инфраструктурни обекти на
аграрния сектор, целящи стабилизиране на ра-

ботната сила в сектора и преработката на
селскостопанската продукция;

250,0 ПРСР, Частно
инвестиране

Частни
предприемачи

Община Банско,
Земеделски

производители
2014-2020

Рехабилитация на напоителни канали 150,0 ПРСР, Частно
инвестиране

Земеделски
производители Община Банско 2014-2020

Изграждане на нови ветрозащитни пояси 80,0 ПРСР, Частно
инвестиране

Земеделски
производители Община Банско 2014-2020

1.1.5. Изграждане на клъстър “Дървесина” 500,0 ПРСР, Частно
инвестиране

Общини Банско,
Якоруда, Разлог,

Гоце Делчев
Частен бизнес 2014-2020

1.2.

1.2.1.
Подобряване на туристическата инфраструктура

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

450,0
Частни

инвеститори
Фондове на ЕС

Община Банско Частен сектор;
Община Банско 2014-2020

Изграждане на посетителски център в гр. Банско
(вкл. и туристически информационен център) 40,0 Общ. Бюджет;

Частни фондове Община Банско

Частен сектор
(„Туристическа

асоциация
Банско”), Общ.

Банско

2016

1.2.2.

Изработване на проектна документация (идейни,
работни и инвестиционни проекти) за

изграждане на Аква парк между градовете
Банско и Добринище

35,0 Общински бюджет Община Банско Частен сектор,
община Банско

2014-2015
г.
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Код на
приори

тет

Код на
специфи
чна цел

Наименование на проекта/програмата
Инд.

стойност
(хил. лв.)

Източник на
финансиране Бенефициент Партньори

Срок за
реализаци

я
Забележка

Банско, Разлог и Кресна в прегръдката на
Пирин* 477,0 ОП”РР” Община Банско Общини Кресна

и Разлог 2014 * Проект в процес
на реализация

Реализация на проект “ Аква парк” между
градовете Банско и Добринище 180,0

ОП “Околна
среда” Общински

бюджет
Община Банско 2016-2020

1.2.3.

Рекламиране и промоциране на туристически
продукти, предлагани в община Банско 100,0 Структурни

фондове на ЕС Община Банско Туристически
бранш 2014-2020

Създаване на културни маршрути “Сътворено
през вековете в селищата в община Банско” 30,0 ОПРСР Общински

бюджет Община Банско
Туристическа

асоциация
Банско

Интегриране на българо-гръцкия туристически
продукт*

150,0
(75,2
евро)

Междурегионално
сътрудничество

(INTERREG ІV С)

Водещ партньор:
Технолог. образ.

Институт –
Кавала; Община

Банско

Община Тасос;
НПО

ДИМОФЕЛИЯ
2014 * Проект в процес

на реализация

1.3.

1.3.1.

Изграждане на система за стимулиране на ПЧП
в общината* 5,0 Община Банско

*Мека мярка, (без
инвестиционен

ресурс)

Изграждане на МВЕЦ 300,0
ОП”Конкурентоспо
собност”, Частни

предприемачи
Община Банско

ПЧП –община и
частни

инвеститори

1.3.2. Създаване на общински регистър на проектите,
изпълнявани по линия на ПЧП* 5,0 Общински бюджет Община Банско 2015

*Мека мярка, (без
инвестиционен

ресурс)

2.1.
2.1.1. Изработване на Общ устройствен план (ОУП) на

община Банско 285,0 Общински бюджет Община Банско 2014-2015

Срокът за
изпълнение
включва и

процедурите по
съгласуване на

плана

2.1.2. Изработване на необходимите устройствени
планове (ПУП по чл. 16 на ЗУТ) на курортни 250,0 Общински бюджет Община Банско 2014-2016
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Код на
приори

тет

Код на
специфи
чна цел

Наименование на проекта/програмата
Инд.

стойност
(хил. лв.)

Източник на
финансиране Бенефициент Партньори

Срок за
реализаци

я
Забележка

селищни образования
Изработване на ПУП на части от територията на

общината, извън землището на гр. Банско 80,0 Общински бюджет Община Банско 2014

2.1.3. Актуализация на съществуващи и изработване
на нови селищни устройствени планове 130,0 Общински бюджет Община Банско 2015-2017

2.1.4. Изработване на цялостен (пълен) цифров
кадастър на община Банско 70 Общински бюджет Община Банско 2014-2015

2.1.5.

Участие на община Банско в инициативна група
от съседни общини за изработване на Програма
за изграждане на регионален клъстър “Туризъм”

10,0 Турист. бранш Община Банско

Общини Разлог,
Якоруда,

Гърмен, Гоце
Делчев,
Симитли

2015
*Мека мярка, (без
инвестиционен

ресурс)

Изграждане на регионален клъстър “Туризъм” 80,0 Туристически
бранш

Общини Разлог,
Якоруда,

Гърмен, Гоце
Делчев,
Симитли

2016-2020

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

Македония”.
50,0 Община Банско

Рехабилитация на местен път „Път с. Осеново,
Община Банско – с. Рибново, Община Гърмен”

(междуобщинско сътрудничество)
ОПРСР Община Банско Община Гърмен

Преходен - проект „Банско, Разлог и Кресна в
прегръдката на Пирин” 10,0 Община Банско Община Разлог;

Община Кресна
Преходен от

програмен период
2007-2013 г.

2.2. 2.2.1.

„Рехабилитация на водоснабдителната и
канализационната мрежа на гр. Банско с

изграждане на „ПСОВ”
90000,0

ОП “Околна
среда” Общински

бюджет
Община Банско

Рехабилитация на канализационната мрежа,
необхваната от проекта „Воден цикъл на гр. 2500,0 ОП “Околна

среда”, Общински Община Банско 2016-2017
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Код на
приори

тет

Код на
специфи
чна цел

Наименование на проекта/програмата
Инд.

стойност
(хил. лв.)

Източник на
финансиране Бенефициент Партньори

Срок за
реализаци

я
Забележка

Банско“ бюджет
Изграждане на инсталация за обработка на
утайките от ПСОВ с цел използването им за

нуждите на аграрния сектор и бизнеса
100,0 ОП “Околна

среда”; ВиК Община Банско
„ВиК“, Община
Банско, Частни

инвеститори
2016-2017

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

среда” Община Банско 2014-2020

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

Структурни
фондове на ЕС;

ВиК
Община Банско ВиК; община

Банско 2014-2020

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

по ЕП Община Банско ВиК 2015

Изграждане на малък язовир за питейно
водоснабдяване и напояване 15000

Структурни
фондове на ЕС;

ВиК
Община Банско 2016-2020

Рехабилитация и реконструкция на
водопроводна мрежа в населените места от

Община Банско
3000,0 ПРСР Община Банско ВиК 2014-2017

** Проект, с
който се

кандидатства за
финансиране

Изграждане на необходимата довеждаща
техническа инфраструктура на курортни

селищни образувания
200,0 ОП “РСР”

Общински бюджет Община Банско 2015-2020

2.2.2.

Разширяване на газоразпределителната мрежа
в гр. Банско 800,0 Частен

инвеститор Община Банско „Овергаз-Запад“
АД 2014-2020

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

Структурни
фондове,

Общински бюджет
Община Банско 2014-2020

Рехабилитация на улично осветление с
използване на енергоспестяващи осветителни

тела
150,0

Структурни
фондове,

Общински бюджет
Община Банско 2014-2020

Изграждане на подземна колекторна мрежа за
нуждите на енергийната и 300,0 Структурни

фондове, Община Банско 2014-2020
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Код на
приори

тет

Код на
специфи
чна цел

Наименование на проекта/програмата
Инд.

стойност
(хил. лв.)

Източник на
финансиране Бенефициент Партньори

Срок за
реализаци

я
Забележка

телекомуникационната мрежа. Общински бюджет

Рехабилитация на съществуващи и изграждане
на нови паркове в градовете Банско и

Добринище
250,0

Структурни
фондове,

Общински бюджет
Община Банско 2014-2020

Разширяване на системата за видеонаблюдение
в градовете на общината 80,0

Структурни
фондове,

Общински бюджет
Община Банско 2014-2016

Рехабилитация и изграждане на нови улици в
населените места 8000,0 Общински

бюджет; ПРСР Община Банско 2014-2020

Изграждане на пътна връзка за осигуряване на
транспортен достъп до Дом за възрастни в с.

Места
50,0 ОП”РСР” Община Банско 2014

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
** Проект, с

който се
кандидатства за

финансиране
Рехабилитация на път Банско-хижа Вихрен 4500,0 ПРСР Община Банско 2014-2016

Рехабилитация на път Добринище – Харами
бунар. 2800,0 ПРСР Община Банско 2015-2016

Разширяване на път Банско – Разлог и
изграждане на осветление. 6000,0

Структурни
фондове,

Общински бюджет
Община Банско Община Разлог 2015-2017

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

Структурни
фондове,

Общински бюджет
Община Банско Частен сектор 2015-2020

Разкриване на автобусна линия за
вътрешноградски транспорт 250,0 Частни

превозвачи Община Банско Транспортни
фирми 2014-2020

Рехабилитация на общински пътища до селата в
общината 6000,0 ПРСР Община Банско 2014-2020

Рехабилитация на полски пътища 150,0 ПРСР Община Банско 2014-2020
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Код на
приори

тет

Код на
специфи
чна цел

Наименование на проекта/програмата
Инд.

стойност
(хил. лв.)

Източник на
финансиране Бенефициент Партньори

Срок за
реализаци

я
Забележка

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

100,0
Транснационална
програма на ЕС

“Югоизточна
Европа”

2014-2017

Част от интегр.
проект “Устойчива
мобилност по най-
новия Евро Вело

маршрут “Пътят на
желязната завеса”

2.3.

2.2.3. Реализация на проекти, финансирани с частни
инвестиции в сферата на балнеоложкия туризъм 150,0 Частен бизнес Община Банско 2014-2020

2.3.1.

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

ОП “Околна
среда”, Общински

бюджет
Община Банско

Общини Разлог,
Белица и
Якоруда,
Частни

инвеститори

2014-2016
*Община Банско е

партньор по
проекта

Изграждане на инсталация за сепариране на
неопасни отпадъци. 250,0 ОП “Околна

среда” Община Банско 2015-2016

Рекултивиране на депо за ТБО в гр. Банско. 250,0
ОП “Околна

среда”; Общински
бюджет

Община Банско 2015

Рекултивиране на депо за ТБО в гр. Добринище. 100,0
ОП “Околна

среда”; Общински
бюджет

Община Банско 2015

2.3.2 Изработване на Общински План за действие -
Устойчива енергия* - Община Банско 2016

*Мека мярка, (без
инвестиционен

ресурс)

2.3.3.
Разширяване на системата за видеонаблюдение
на природни бедствия (опасност от пожари) в НП

“Пирин” за северните части на община Банско
30,0

ОП “Околна
среда”, Общински

бюджет
Община Банско Дирекция на НП

“Пирин” 2015-2016

3.1. 3.1.1
Изграждане на социални жилища 800,0

Структурни
фондове;

Общински бюджет
Община Банско 2014-2020

Разкриване на социална кухня в гр.Банско 80,0 Структурни
фондове; Община Банско Частен сектор,

НПО 2015 ПЧП
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Код на
приори

тет

Код на
специфи
чна цел

Наименование на проекта/програмата
Инд.

стойност
(хил. лв.)

Източник на
финансиране Бенефициент Партньори

Срок за
реализаци

я
Забележка

Общински бюджет
Обучение за персонала на социалните

институции за работа с деца и възрастни с
увреждания и сътрудничество с други

организации*
10,0 ОП“РЧР” Община Банско Социални

заведения, НПО 2015-2020
*Мека мярка, (без
инвестиционен

ресурс)

3.1.2.

Създаване на организация за въвеждане на
задължително предучилищно образование от 4
г. след 2016 г. и за въвеждане на целодневна

организация на учебния ден за учениците от І до
VІІ клас

50,0

Общински бюджет
(чрез системата
за делегирани

бюджети в
образованието)

Община Банско РИО –
Благоевград 2016-2020

3.1.3.

Изграждане на общинска интегрирана
информационна система за контрол и

управление на образованието и обучението
15,0 Общински бюджет Община Банско 2017

Финализиране на процеса за рехабилитация на
образователна инфраструктура (енергийна
ефективност, облагородяване на училищни
дворове и дворни пространства на детски

заведения, достъпна среда и видеонаблюдение)

250,0
ОП “Наука и

образование за
интелигентен

растеж”
Община Банско 2014-2020

3.1.4.

Обучение на учителите за придобиване на
умения за използване на интерактивни форми

(вкл. и на интернет платформа) в обучителния и
образователния процес*

20,0
ОП “Наука и

образование за
интелигентен

растеж”
Община Банско

РИО –
Благоевград;

Научни
организации

2014-2020
*Мека мярка, (без
инвестиционен

ресурс)

Прилагане на интерактивни форми на обучение
в детските заведения и на преподаване в

образователните заведения*
70,0

ОП “Наука и
образование за
интелигентен

растеж”
Община Банско 2014-2020

*Мека мярка, (без
инвестиционен

ресурс)

3.1.5

Разработване на общинска скринингова
програма за редовни профилактични

медицински прегледи
15,0

Държавен
бюджет, РЗОК-

Благоевград
Община Банско ОП лекари 2014-2020

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

Общински бюджет Община Банско 2014-2015

Ремонт и изографисване на църква „Св. Троица” 90,0 ОП”РСР” Община Банско 2014-2015
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Код на
приори

тет

Код на
специфи
чна цел

Наименование на проекта/програмата
Инд.

стойност
(хил. лв.)

Източник на
финансиране Бенефициент Партньори

Срок за
реализаци

я
Забележка

– гр. Банско Общински бюджет

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

Структурни
фондове на ЕС,
община Банско

Община Банско 2014-2015

Финансиране на архитектурни разкопки в
общината 60,0

Структурни
фондове на ЕС,
община Банско

Община Банско 2014-2015

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

Структурни
фондове на ЕС,
община Банско

Община Банско 2014-
20202

Изграждане на тренировъчни футболни игрища
за развитие на детско-юношески футбол в

градовете Банско и Добринище
80,0 Структурни

фондове на ЕС Община Банско
Спортни

(футболни)
клубове

2014-2020

Изграждане на общински терен на спортна
площадка – с. Филипово 25,0 Общински

бюджет, ОП “РСР” Община Банско 2014

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

10,0 Общински бюджет Община Банско Спортни
клубове 2014-2020

*Mека мярка, (без
инвестицио
нен ресурс)

3.2. 3.2.1.

Изработване на проект за Летен театър с
1000-1500 места. 15,0 Общински бюджет Община Банско 2015

Банско – територия на културни фестивали 150,0 Общински
бюджет, ОПРСР Община Банско читалища 2014-2020

Реализация на проект “Летен театър” 300,0 Общински бюджет Община Банско Частен бизнес 2016 ПЧП
Изработване на проект за
Многофункционална зала 50,0 Общински бюджет Община Банско 2016

Реализация на проект за
Многофункционална зала 450,0

Общински
бюджет, Частни

инвеститори
Община Банско Частен бизнес 2017-2018 ПЧП

Рeконструкция и подобряване на сградния
фонд на НЧ “Н.Й. Вапцаров -1894” – гр.

Банско и НЧ “Д. Благоев 1925”- гр.
Добринище**

3000,0 ПРСР Община Банско 2014-2018
** Проект, с

който се
кандидатства за

финансиране
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Код на
приори

тет

Код на
специфи
чна цел

Наименование на проекта/програмата
Инд.

стойност
(хил. лв.)

Източник на
финансиране Бенефициент Партньори

Срок за
реализаци

я
Забележка

3.2.2.

Финализиране на процеса по подобряване на
физическите качества (енергийна ефективност,

обновяване на прилежащи терени и др.) на
детските заведения и на училищата в общината

300,0 ОП “РР”,
Общински бюджет Община Банско 2014-2015

Изграждане на нова ЦДГ – гр. Банско (капацитет
4 групи) 1500,0 ОП “Наука и

образование” Община Банско 2014-2020

3.2.3.

Изграждане на Медицински център Банско 750,0 Структурни
фондове на ЕС Община Банско 2015-2016

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

фондове на ЕС Община Банско 2015-2016

Саниране и подобряване енергийната
ефективност на минералната баня в гр.

Добринище
150,0

Структурни
фондове на ЕС;

Общински бюджет
Община Банско 2014-2020

3.3.

3.3.1.
Изработване на общинска програма за

намаляване на младежката безработица и
повишаване на младежката заетост*

5,0 ОП “РЧР” Община Банско
Дирекция “Бюро

по труда -
Разлог

2016
*Мека мярка, (без
инвестиционен

ресурс)

3.3.2.

Подкрепа на бизнес - инициативи и дейности,
ориентирани към осигуряване на заетост и

възможност за повишаване на квалификацията и
преквалификацията на младите хора с цел

задържането им в общината*

10,0 ОП “РЧР”, Частен
бизнес Община Банско 2014-2020

*Мека мярка, (без
инвестиционен

ресурс)

3.3.3.

Актуализация на действащите учебни програми
в професионалните училища за добиване на
професионална квалификация на кадрите,

съобразно потребностите на бизнеса в
общината*

20,0 ОП”Наука и
образование” Община Банско РИО -

Благоевград 2014-2020
*Мека мярка, (без
инвестиционен

ресурс)

Разкриване на специализирани паралелки
„Спорт” и „Туризъм” в ПГ в гр. Банско*. 50,0 ОП”Наука и

образование” Община Банско

Спортни
клубове,

Туристическа
асоциация

Банско

2014-2015
*Мека мярка, (без
инвестиционен

ресурс)

3.4. 3.4.1. Подкрепа на Национални програми за подкрепа - ОП “РЧР” 2014-2020 *Мека мярка, (без
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Код на
приори

тет

Код на
специфи
чна цел

Наименование на проекта/програмата
Инд.

стойност
(хил. лв.)

Източник на
финансиране Бенефициент Партньори

Срок за
реализаци

я
Забележка

на безработни, намерили заетост без
посредничество на АЗ*

инвестиционен
ресурс)

3.4.2. Подкрепа на Национални програми за подкрепа
на безработни, стартиращи собствен бизнес* - ОП “РЧР” 2014-2020

*Мека мярка, (без
инвестиционен

ресурс)

4.1.

4.1.1.

„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

“Административен
капацитет”

Община Банско Община
Кройдън

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

управление
35,0

ОП
”Административен
капацитет”, Общ.

бюджет
Община Банско 2014

“Оцифряване” на допълнителна информация за
финализиране на ГИС портала на община

Банско
10,0 Общински бюджет Община Банско 2014

4.1.2.

По-добро управление в община Банско
(преходен проект)

74,5
(15,0)*

ОП
“Административен

капацитет”
Община Банско 2012-2014

г.
* Стойност само за

2014 г.

Създаване на допълнителни консултативни
съвети (с представители на НПО), подпомагащи

дейността на Общинската администрация и
комисиите на Общинския съвет *

- Община Банско НПО, бизнес 2014-2020
Мека мярка, (без
инвестиционен

ресурс)

“Добри практики чрез партньорство със
заинтересовани страни” -

ОП
“Административен

капацитет”
Община Банско 2013-2015

г.
Мека мярка, (без
инвестиционен

ресурс)
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7 СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКИ (МОНИТОРИНГ)
НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР

7.1 СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА

В действащата нормативна уредба, визираща изработването и
реализацията на стратегическите и планови документи, касаещи
регионалното и местното развитие (в т.ч. и ОПР), както и в
Методическите указания за изработване на плановете е предвидено
създаване на добре функционираща Система за наблюдение, анализ и
оценка (мониторинг) на изпълнение на общинските планове за
развитие. Целите на тази система са от една страна да следи в
оперативен порядък за достигнатата степен на изпълнение на
заложените в плана цели и приоритети и от друга – да анализира
условията, в които той се изпълнява. При промяна на тези условия,
както и при настъпили сериозни причини за актуализация на някои от
заложените цели и приоритети, се правят мотивирани предложения за
актуализация на същите.

Системата за мониторинг на ОПР на община Банско 2014-2020 г.
е и инструмент, използван както за целите на Годишните доклади за
изпълнение на ОПР, така и за изработване на Междинната оценка.

Ефективността на системата за мониторинг се определя от
няколко условия:

Първото от тях е свързано с правилният подбор на използваните
показатели и възможността за тяхното информационна осигуряване и
то с официализирана, обективна информация;

Второто - е за добрия подбор на индикатори, които могат да се
използват като обективни измерители за оценка на степента на
изпълнение на заложените в ОПР цели и приоритети. Досегашната
практика в мониторинга на изпълнение на Общински планове показва,
че се прилагат два вида индикатори – за въздействие и за резултат.;

Третото условие засяга наличието на административен
капацитет – създадена постоянна или временно действаща структура,
която да изпълнява функциите по наблюдение, анализ и оценка на
изпълнение на ОПР.

Използваните за ОПР показатели и възможните източници за
тяхното информационно осигуряване са отразени в Приложение№ 2
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7.2 ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА

Индикаторите за наблюдение и оценка на прилагането на ОПР на
община Банско са елемент на цялостната мониторингова система за
наблюдение, анализ и оценки на изпълнението на плана. При
определяне на набора от индикатори са отчитани някои важни
изисквания. Те се изразяват в следното:

– съответния индикатор да дава възможност да се отчитат
настъпилите промени в резултат на реализацията на определена
цел, приоритет и специфична цел (мярка - проект, програма)
включена в съответната стратегическа цел;

– индикаторът да бъде информационно осигуряван от създадената
информационната система, чрез която се следи изпълнението на
ОПР на община Банско.

При определяне на индикаторите за наблюдение, анализ и
оценка на изпълнение на ОПР на община Банско за периода 2014-
2020 г. са отчетени слабостите в системата за мониторинг на ОПР на
община Банско за периода 2007-2013 г., отбелязани в Междинната
оценка, изготвена през 2012 г.

Индикаторите следва да дават ясен отговор на следните два
въпроса:

– Какво се случва с територията, какви процеси протичат и какво е
тяхноно въздействие върху комплексното развитие на общината;

– Как се прилага предписаната технология (стратегията) за
развитие на общината, т.е. реализацията на стратегическите
цели води ли до желаните промени.

Освен това, индикаторите следва да показват как работи
стратегията, да дават ясни параметри за това какво се случва, какво е
постигнато и какво не. Те не е необходимо да бъдат много на брой, но
трябва да са измерими и конкретно отнасящи се към дефинираните
цели, приоритети и специфични цели (мерки).

На основата на посочените принципни изисквания,
предложената система от индикатори за наблюдение, анализ и оценка
на изпълнението на ОПР на община Банско 2014-2020 г., отговаря на
следните критерии:
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 Реална възможност за информационно осигуряване;

 Надеждност на изходната информация;

 Обоснованост (целесъобразност) –съответствие на формулираните
стратегически цели на плана;

 Количествено параметриране на индикаторите – с възможности за
характеризиране на базисното положение (базова количествена
стойност на индикатора);

 Аналитична характеристика на индикатора - да носи достатъчно
информация за формулиране на съответните изводи и вземане на
решения;

В таблица № 7.2.1. са представени индикаторите за продукт,
диференцирани по заложените в ОПР стратегически цели.
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Таблица 7.2.1. Индикатори за продукт – по Стратегически цели на ОПР на община Банско 2014-2020

Мерна
единица Индикатор за продукт Източник на

информация
Период на
отчитане

Краен срок за
отчитане на

целева/достигн
ата стойност

Цел 1: Постигане на икономически растеж чрез осигуряване на благоприятна среда за
предприемачество, внедряване на иновации и насърчаване на инвестициите”

Брой Брой новосъздадени предприятия на територията на общината за високотехнологично
производство

Брой пилотни проекти за създаване на клъстери;

Брой създадени междуобщински клъстери

Брой реализирани проекти в сектор “Туризъм”

Брой реализирани проекти за междуобщинско сътрудничество в сектор “Туризъм”

Брой инициативи за подкрепа на индустриални и други фирми от община Банско

Брой новосъздадени тържища, фирмени щандове или магазини на местни фирми;

Брой издадени рекламни материали за общината и фирмите в нея.

Брой създадени публично-частни партньорства в общината

Общ. админстр.
Частен бизнес

Общинска
администрация

Общинска
администрация

Общ. админстр.,
Частен сектор

Общ.
админстр., Частен
сектор
Общ.администр.Н
ПО, Бизнес
Общ. админстр.
Частен бизнес

На 3 години

На 3 години

На 5 години

На 3 години

На 3 години

На 3 години

На 3 години

На 4 години

На 3 години

30.12. 2019.

30.12. 2019

30.12. 2019

30.12. 2019

30.12. 2019

30.12. 2019

30.12. 2019

30.12. 2019

30.12. 2019
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Мерна
единица Индикатор за продукт Източник на

информация
Период на
отчитане

Краен срок за
отчитане на

целева/достигн
ата стойност

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

км

км

Брой

%

Брой

kWh/год.

Брой изработени нови и актуализирани съществуващи устройствени планове на населени
места;
Дължина (км) ремонтирани, рехабилитирани общински пътища и улици в населените места

Дължина (км) новоизградена, ремонтирана и подновена водопроводна и канализационна
мрежа
Изградени нови ПСОВ

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

Брой санирани обществени сгради

Намаление на енергийното потребление в обществени сгради

Общинска
администрация
Общинска
администрация
Общ.адм., ВиК –
район Банско
Общ.адм., ВиК –
район Банско
Общ. администр.
Общ.адм., ВиК –
район Банско
Общинска
администрация
Общ. администр.

На 3 години

На 3 години

На 3 години

На 3 години

На 1 година
На 1 година

На 2 години

На 3 години

30.12. 2019.

30.12. 2019.

30.12. 2019

30.12. 2019

30.12. 2019
30.12. 2019

30.12. 2019

30.12. 2019
Цел 3. “Съхранение и развитие на човешкия капитал (подобряване качеството на живот – заетост, социално
включване, качествени социални услуги)”
Брой
Лв.
%
брой
брой
брой

%

%
брой

Брой ученици в едно училище
Разходи за издръжка на един ученик
Дял на обхванатите в детски градини деца от всички деца на съответната възраст
Селища без общопрактикуващ лекар
Пациентска листа (брой пациенти) на общопрактикуващ лекар
Население получило социални услуги, предоставени съвместно от общината и
неправителствени организации
Дял на обслужваните от ДСП самотни стари хора от всички нуждаещи се

Равнище на регистрирана безработица
Лица участвали в програми за временна заетост

Общ.администр.
Общ.администр.
Общ.администр.
РЗИ- Благоевград
РЗИ- Благоевград
ОД”Социално
подпомагане”
ОД”Социално
подпомагане”
Бюро по труда
Бюро по труда

На 1 година
На 1 година
На 1 година
На 3 години
На 3 година
На 3 година

На 2 години

На 1 година
На 1 година

30.12. 2019
30.12. 2019
30.12. 2019
30.12. 2019
30.12. 2019
30.12. 2019

30.12. 2019

30.12. 2019
30.12. 2019
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Мерна
единица Индикатор за продукт Източник на

информация
Период на
отчитане

Краен срок за
отчитане на

целева/достигн
ата стойност

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 квалификационни курсове общински служители и общински съветници

Брой на общинските служители, обучени по управление на средствата от фондовете на ЕС

Брой спечелени проекти (в т.ч. финансирани от Националните оперативни програми)

Брой нормативни документи на общината, в които, които са в помощ на бизнеса.

Общинска
администрация
Общинска
администрация
Общинска
администрация
Общинска
администрация

На 2 години

На 2 години

На 2 години

На 2 години

30.12. 2019

30.12. 2019

30.12. 2019

30.12. 2019
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7.3 АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ЦЕЛИТЕ НА

МОНИТОРИНГА

Административния капацитет се измерва с възможността на
административните структури, имащи отношение към реализацията на
ОПР да осъществяват регламентираните с нормативната уредба
функции в това направление.

Функции на общинската администрация по мониторинга.
Цялостната дейност по организация на мониторинга на Общинския
план се осъществява от Кмета на община Банско. Той организира
процеса по наблюдението на ОПР. Съгласно нормативната уредба,
основният инструмент за наблюдение и оценка на реализацията на
плана е Годишният доклад. Годишни доклади се подготвят през
отделните години (с изключение на първата година), в които се
изпълнява общинския план. Докладът се изготвя от специалисти –
служители в общинската администрация, които се определят от кмета
на общината. Изготвеният годишен доклад за съответната година се
разглежда и приема от Общинския съвет, след което се предоставя за
ползване в Областна администрация (респективно в Областния съвет
за развитие) Благоевград.

За препоръчване е специалистите от структурните звена на
Общинска администрация, които са определени да осъществяват
функции по наблюдението, анализа и оценките на изпълнение на ОПР
на община Банско да бъдат включвани в специализирани семинари и
други форми на обучение със сходна тематика.

Съдържателен обхват на годишните доклади. Общинска
администрация – гр. Банско има определен опит в изготвяне на
годишни доклади по изпълнение на ОПР на община Банско за периода
2007-2013 г. Техните качества са оценени в изготвената през 2012 г.
независима Междинна оценка за изпълнението на плана. Като
определен недостатък на докладите се посочват символичните
анализи и оценки на настъпилите промени в процесите, оказващи
влияние върху демографското, социално-икономическото и
инфраструктурното развитие на общината. Като втора слабост на
годишните доклади е недобрият подбор на заложените в плана
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индикатори.

За годишните доклади (общо 6 броя), които следва да бъдат
изготвени в плановия период 2014-2020 г. се препоръчва те са имат
следната съдържателна структура:

– Кратък анализ и оценка на промените в процесите влияещи
върху демографските, икономическите, социалните и
екологически промени в община Банско, настъпили в периода
след приемане на ОПР;

– Кратка оценка на изпълнение на заложените в плана
стратегически цели и на конкретизиращите ги приоритети и
специфични цели;

– Предлагани числови величини на индикаторите;

– Мотивирано предложение за необходимостта или за липсата от
актуализация на ОПР.
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Приложения
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Приложение № 1

Структура на общинската администрация на община
Банско
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Приложение № 2

М А Т Р И Ц А

на Информационна система

І. Информационен модул за целите на МО на ОПР(2014-
2020 г.) - община Банско

Показател Период Териториално
ниво Източник

1.1. Сектор “Природни ресурси”
1. Климат (ср. год. температура на

въздуха, валежи)
2012 г. Община, землища

на населени места
Агенция по кадастър;
Община Банско- ТСУ

2. Речна мрежа община Басейнова дирекция
“Западно- Беломорски
район“

1.2. Сектор “Човешки ресурси (демография и работна сила)”
1.2.1. Демография

Средногодишен брой на
населението, в т.ч. по пол

2005 -2011 Община, населени
места

НСИ

2. Движение на населението – родени
лица, умрели лица, естествен
прираст, заселени лица, изселени
лица, механичен прираст (брой)

2005-2012 Община, населени
места

НСИ

3. Възрастова структура на
населението – по 5 годишни
периоди

2005-2012 Община, населени
места

НСИ

4. Образователна структура на
населението (резултати от
преброяванията на населението)

2001 и 2011
г.

Община, населени
места

НСИ

1.2.2. Работна сила
1. Икономически активно население 2005 -2011

г.
Община НСИ

2. Заети/наети лица по икономически
дейности

2005-2011 г. община НСИ

3. Равнище на безработица,
Безработни лица , в т.ч. до 29 г.,
общо безработни жени, с
регистрация повече от 1 година

2005 -2011
г.

Община Бюро по труда – Разлог –
филиал Банско

1.3. Стопански (икономически) сектор
1. Брой активни предприятия от

нефинансовия сектор по
икономически сектори (първичен,
вторичен и третичен) и по
икономически дейности (отрасли).

2005–2011
г.

Община НСИ – ТСБ -Благоевград

2. Структура на предприятията по
численост на персонала

2005–2011
г.

Община НСИ – ТСБ -Благоевград

3. Произведена продукция/ Приходи
от дейност/Нетни приходи от
продажби/ – по икономически
сектори и дейности

2005–2011
г.

Община НСИ – ТСБ -Благоевград

4. Дълготрайни материални активи – 2005–2011 Община НСИ – ТСБ -Благоевград
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Показател Период Териториално
ниво Източник

по икономически сектори и
дейности

г.

5. Разходи за придобиване на
дълготрайни материални активи –
по икономически сектори и
дейности

2005–2011
г.

Община НСИ – ТСБ -Благоевград

6. Преки чуждестранни инвестиции 2005–2011
г.

Община НСИ – ТСБ -Благоевград

1.4. Сектор “Техническа инфраструктура”
1. Дължина на пътната мрежа – по

класове
2011 г. Община Обл. Пътно управление

2. Дължина на общинската пътна
мрежа

2011 г. Община Община Банско

3. Действащи жп гари и спирки 2011 г. Община Община Банско, НКЖИ
6. Дължина на електропроводи –

високо напрежение
2011 г. община ЧЕЗ

7. Дължина на електропроводи –
средно напрежение

2011 г. община ЧЕЗ

8. Брой подстанции, инсталирана
мощност

2011 г. община ЧЕЗ

10. ВЕИ -ВЕЦ, ВяЕЦ, ФвЕЦ -брой,
инсталирани мощности, проекти

2011 г. община ЧЕЗ

11. Дължина на изградените
разпределителни газопроводи

2011 г. община „Овергаз запад“" АД

12. Брой газоснабдени консуматори по
вид (промишлени, обществени,
битови)

2011 г. община „Овергаз запад“ АД

15. Водоизточници, капацитет 2011 г. Община ВиК – Благоевград ЕООД
-кл. Разлог – група Банско

16. Дължина на външни/магистрални
водопроводи

2011 г. Община ВиК – Благоевград ЕООД
-кл. Разлог – група Банско

17. Дължина на вътрешни
водопроводи,

2011 г. Община, населени
места

ВиК – Благоевград ЕООД
-кл. Разлог – група Банско

18. ПСПВ, капацитет, 2011 г. Община, населени
места

ВиК – Благоевград ЕООД
-кл. Разлог – група Банско

19. Водоснабдени населени места, от
тях- с режим на водоснабдяване

2011 г. Община, населени
места

ВиК – Благоевград ЕООД
-кл. Разлог – група Банско

20. Относителен дял на населението,
ползващо централизирано
водоснабдяване

2011 г. Община, населени
места

ВиК – Благоевград ЕООД
-кл. Разлог – група Банско

21. Дължина на канализационна
мрежа

2011 г. Община, населени
места

ВиК – Благоевград ЕООД
-кл. Разлог – група Банско

22. Населени места с изградена
канализация

2011 г. Община, населени
места

ВиК – Благоевград ЕООД
-кл. Разлог – група Банско

23. Отн. дял на обхванатото с
канализация население

2011 г. Община, населени
места

ВиК – Благоевград ЕООД
-кл. Разлог – група Банско

24. Брой стационарни телефонни
постове, степен на цифровизация

2011 г. Община Виваком

25. Покритие на територията с GSM 2011 Община Мобилни оператори
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Показател Период Териториално
ниво Източник

сигнал
26. Населени места с достъп до

Интернет
2011 Община Оператори-доставчици

1.5. Сектор “Териториални ресурси”
1.5.1. Териториални ресурси
1. Брой населени места 2012 Община Община Банско
2. Площ на територията 2012 г. Община, землища

на населени места
Агенция по кадастър;
Община Банско- ТСУ

1.5.2.Социална инфраструктура
1. Брой детски заведения по вид

(ЦДГ, ОДЗ).
2005-2011 г. Община, населени

места
Община Банско

2. Брой деца, обхванати в детски
заведения, брой групи в детските
заведения

2005-2011 г. Община, населени
места

Община Банско

3. Брой места в детските заведения 2005-2011 г. Община, населени
места

Община Банско

5. Брой общообразователни училища
– по вид, основни, СОУ,
профилирани

2005-2011 г. Община, населени
места

Община Банско

6. Брой ученици в
общообразователните училища –
по степен на образование – в
основни, СОУ, профилирани
училища

2005-2011 г. Община, населени
места

Община Банско

7. Брой паралелки в
общообразователните училища

2005-2011 г. Община, населени
места

Община Банско

8. Брой професионални училища
(професионални гимназии)

2005-2011 г. Община, населени
места

РИО – гр. Благоевград,
община Банско

9. Брой ученици и брой паралелки в
ПГ

2005-2011 г. Община, населени
места

РИО – гр. Благоевград,
община Банско

11. Брой на преждевременно
отпаднали от училище ученици

2005-2011 г. Община, населени
места

РИО – гр. Благоевград,
община Банско

14. Брой заведения за извънболнична
медицинска помощ

2005-2011 г. Община, населени
места

РЦЗИ – Благоевград,
община Банско

15. Брой лекари, в т.ч.
общопрактикуващи

2005-2011 г. Община, населени
места

РЦЗИ – Благоевград,
община Банско

16. Брой стоматолози 2005-2011 г. Община, населени
места

РЦЗИ – Благоевград,
община Банско

18. Музеи бр. – по вид 2011 г. Община Община Банско
20. Други обекти на културата –брой

по вид
2011 г. Община Община Банско

21. Читалища - брой 2011 г. Община, населени
места

Община Банско

22. Брой лица с увреждания
(физически и психически)

2005-2011 г- Община, населени
места

Община Банско

23. Брой лица в неравностойно
социално положение

2005-2011 г- Община, населени
места

Община Банско

24. Обекти за социални грижи – по вид 2005-2011 г- Община, населени
места

Община Банско

24. Капацитет на обектите за социални
грижи по вид

2005-2011 г- Община, населени
места

Община Банско
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Показател Период Териториално
ниво Източник

25. Брой обекти за спорт – по вид 2005-2011 г- Община, населени
места

Община Банско, Спортни
клубове

26. Капацитет на обектите за спорт –
по вид

2005-2011 г- Община, населени
места

Община Банско, Спортни
клубове

1.5.3.Културно наследство
1. Списък на паметници на

недвижимото културно наследство,
местонахождение

2011 г. Община, населени
места

Община Банско,
Национален регистър на
паметниците на културата

2. Традиции и обичаи с културен
характер

2011 Община, населени
места

Община Банско

1.5.4.Околна среда
1. Емисии на вредни вещества от

индустриални, горивни и
производствени процеси

2005-2011 г. Община РИОСВ– Благоевград

2. Обем на твърдите битови
отпадъци

2005-2011 г. Община РИОСВ– Благоевград

3. Действащи селищни
пречиствателни станции за
отпадни води

2011 Община РИОСВ– Благоевград

4. Депа за твърди битови отпадъци 2011 Община РИОСВ– Благоевград
5. Брой на нерегламентирани

сметища
2011 Община РИОСВ– Благоевград
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ІІ. Информационен модул “Стратегически и планови документи на
общинско ниво”

1. Списък на проекти, реализирани по Оперативните програми в периода
2007-2014 г. – наименование, оперативна програма, период на
изпълнение, стойност, основни резултати

2. Списък на проекти, в процес на реализация по Оперативните програми –
наименование, оперативна програма, период на изпълнение стойност,
очаквани резултати

3. Списък на проекти, изпълнявани по други програми на ЕС и други
донорски програми – наименование, програма, период на изпълнение,
стойност, очаквани резултати

4. Списък на проекти, изпълнявани по линия на бюджета на Община Банско
– след 2007 г. (капитално строителство и др.) – наименование, период на
изпълнение, стойност, резултати

5. Годишни отчети за изпълнение на Общинския план за развитие


