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  ОБРЪЩЕНИЕ 

 

 

 

Уважаеми съграждани,     

 

Преди четири години приех огромно предизвикателство да бъда кмет на Община 

Сандански, воден от убеждението, че тя може да се превърне в едно от най-добрите 

места за живеене. За мен това е не само родното ми място, но и общината, в която 

искам да остана да живея и да бъда горд с постигнатото. За мен Община Сандански е 

кауза, на която се посветихме и за която работихме всеки един ден от изминалия 

мандат. 

През този период доказахме, че Сандански може!  

Доказахме, че има какво да се направи и показахме как може да се направи. Спечелихме 

и изпълнихме много проекти, с които бе променен обликът на някои от най-

емблематичните места в Сандански. Пример за това са инвестициите в 

инфраструктурни проекти, в сферата на образованието и културата, 

здравеопазването, социалния живот и спорта. Бяха основно ремонтирани улици, 

обнови се материалната база в детски градини и училища. Бяха санирани множество 

жилищни и обществени сгради. Строи се многофункционален спортен комплекс с 
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прилежаща паркова зона – това е първата обществена сграда от 40 години насам. 

Възстановихме културния живот – вече се провеждат редица театрални 

постановки и в града и по селата. Организират се фестивали и събития. Сандански 

вече има кино!  

Най-важното обаче е, че подобрихме многократно условията и възможностите за 

нашите деца – да развиват таланта и знанията си. Днес Домът на културата вече е 

тесен и трудно събира всички желаещи, които искат да посещават различните 

клубове по интереси. 

Защитихме и опазихме парк „Свети Врач“ и създадохме условия за 

бъдещото му развитие. Сега го превръщаме в едно все по-красиво място – 

естествения зелен център на нашата община, какъвто е и винаги трябва да бъде. 

Настоящият отчет съдържа и още много факти, описани по раздели. И това не са 

само мои успехи, а плод на работата на целия екип. Радвам се, че същите тези успехи 

ще служат най-вече на жителите на Община Сандански. Нека да ги пазим и да ги 

съхраняваме за в бъдеще! 

Казват, че хората бързо забравят постигнатото и винаги се вглеждат в новите 

проблеми. Така и трябва да бъде! Хората в Сандански трябва винаги да изискват и да 

се стремят към по-доброто. Общината ни може и трябва с всеки изминал ден да се 

превръща в едно по-добро място за всички нас. За четири години доказахме, че това 

може да се случи. Нужни са само работа и постоянство.  

Благодарение на активността ни и спечеленото външно финансиране – европейско и 

национално, за последните четири години се инвестираха близо 30 млн. лв. Сума, 

каквато не е инвестирана досега в историята на нашата община. Това не бива да ни 

задоволява – напротив, трябва през следващите четири години да работим още по-

усърдно, не само за да защитим тези успехи, а и за да ги надградим.   

 

Показахме, че можем. Да продължим заедно напред! 

 

Кирил Котев 

Кмет на община Сандански 
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  1. ОБРАЗОВАНИЕ 

 

През 2015-та година, по време на предизборната кампания, заявих колко важни са за 

мен децата и младите жители на нашия град. Те представляват бъдещето и от тях 

един ден ще зависи не само общината, а и цялата държава.  

Образованието е нашето бъдеще, изгражда ни като личности и ни развива като 

общество. 

Досега образованието винаги се представяше в една тема, но за този отчет решихме 

да разделим детските градини и яслите от училищата, защото те представляват два 

различни етапа в развитието и израстването на детето.  
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 1.1 ЯСЛИ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

 

За пръв път от много години насам има места за всички деца от общината, 

желаещи да посещават ясли и детски градини. Вече не се чака за записване. 

Преди четири години в Община Сандански съществуваха детски градини на абсурдни 

места (като футболни съблекални и бараки). Все още съществуваха и 

импровизираните детски градини, намиращи се в апартаменти, а разликата в 

състоянието на базата между отделните детски заведения беше огромна. Днес 

всички сгради предлагат далеч по-добри условия. Осигуряват спокойствие, сигурност и 

разнообразни активности.  

С тези инвестиции не само осигурихме по-добри условия за нашите деца, но и 

създадохме предпоставка младите семейства да останат тук. Всеки българин би 

живял там, където може да осигури най-добрите условия за живот на своите деца. 

Това бе и нашият основен приоритет през тези години. 

 

Постижения: 

 

▪ Изцяло обновихме Дневни детски ясли „Обич“ в гр. Сандански. Инвестирани бяха 

70 хил. лв. за реновиране на материалната база, осигурени бяха нови легла, 

играчки и мебели за най-малките. Допълнително бе изцяло преоборудвано и 

кухненското помещение, което обезпечава Детската кухня на гр. Сандански. Сега то 

отговаря на най-високи норми за хигиена и качество на храната; 
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▪ Открихме нова детска градина за 150 деца, в която се преместиха децата от 

филиалите на ДГ „Здравец“. Сградата беше изцяло ремонтирана отвътре, с 

осигурено ново оборудване за отглеждане на децата, както и газифицирана за по-

голяма енергийна ефективност и комфорт през студените месеци. Инвестицията 

възлиза на 210 хил.лв. Инвестира се сума в размер на 48 хил. лв. и в обновяването 

на помещения, които да приемат яслена група, както и помещение за културни и 

спортни дейности на децата и срещи с родителите; 

 

 
 

▪ Спечелен бе проект за енергийна ефективност на стойност 353 хил. за ДГ „Първи 

юни“, гр. Сандански. Допълнително общината осигури още 100 хил. лв. за да 

извърши цялостен вътрешен ремонт и смяна на обзавеждането. Благодарение на 

инвестицията „Първи юни“ се превърна в една наистина модерна и съвременна 

детска градина; 

 

 

 

▪ Осигурихме над 400 хил. лв. за цялостен ремонт и модернизация на детската 

градина в с. Дамяница. Днес тя се посещава от 120 деца, които всеки ден 

използват и се радват на обновената материална база. Финансирането се осигури 
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по европроект „ТГС България – Македония“ и от общинския бюджет. 

Допълнително се инвестира сума в размер на 24 хил. лв. за обновяване и 

модернизиране на кухненския блок, осигуряващ изхранване на децата от с. 

Дамяница и с. Ново Делчево; 

 

 

 
 

▪ Сложихме край на един абсурд – децата от с. Струма да посещават детска 

градина във футболните съблекални, а тези от с. Лебница – бараки. Преместихме 

ги в изцяло реновирана самостоятелна детска градина, която заема част от 

местното училище в с. Струма. За целта бяха осигурени 40 хил. лв. от общинския 

бюджет. Тя се посещава от 40 деца и има възможност да приеме още 30; 

 

 

 

▪ Стартирахме ремонта на филиала на детска градина „Радост“ в с. Поленица, с 

бюджет от 50 хил. лв. Ремонтът решава основен проблем – отоплението на 

сградата. Сега детската градина ще се отоплява на парно. Сградата се модернизира 

– с обновени дневни, спални и санитарни помещения и ново оборудване; 
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▪ Ремонтирахме покрива на сградата, в която се помещава филиалът на детска 

градина „Радост“ в с. Джигурово на стойност 11 хил. лв.; 

 

▪ Довършена бе цялостната газификация на детските градини в града на стойност 

15 хил. лв. 
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 1.2 УЧИЛИЩА 

 

Живеем в модерни времена, в които технологиите са изключително развити и 

необходими. Благодарение на тях имаме възможност за много и лесно достъпна 

информация. Училищата трябва да отговарят на изискванията за дигитализация, 

за да привличат интереса на децата и да събуждат у тях желанието за знания и 

развитие. 

Учениците прекарват по-голямата част от деня си в училище. Там те не само се учат 

и възпитават – там те изграждат и развиват своята ценностна система.  

В училищата на територията на Община Сандански се реализираха множество 

проекти за подобряване на материалната им база, включително ремонти, 

осигуряващи по-сигурна среда за децата. Допълнително се закупи ново оборудване – 

компютри, електронни дъски и други. 

 

Постижения: 

 

▪ Осигурихме средства за амбициозен ремонт и ново оборудване за училището с 

най-дълга история в Сандански – I ОУ „Св. Климент Охридски“. Благодарение на 

проект, който подготвихме и защитихме, бе отпуснато европейско финансиране в 

размер на 845 хил. лв. Закупи се ново оборудване: настолни и преносими 

компютри, магнитни и електронни дъски, мултимедии, чинове, пособия. 

Осигурени бяха допълнителни 30 хил. лв. от общината за укрепване на подпорната 

стена на училището. Ще бъдат отпуснати още 50 хил. лв. за обособяване на 

ученически стол за всичките 340 деца, които учат в него; 
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▪ Подготвен и защитен бе проект на стойност 1,4 млн. лв. за ЗПГ „Климент 

Тимирязев“. Проектът е по програма „Региони в растеж“. Довърши се изцяло 

санирането на сградата и изградихме нова, модерна площадка за баскетбол. 

Ремонтиран бе и физкултурният салон, за да отговаря на съвременните 

изисквания. Подобриха се отоплението и вентилацията. Допълнително се 

инвестираха около 40 хил. лв. от общинския бюджет за ремонт на покривни 

пространства, които не бяха обхванати от проекта. Всички тези постижения се 

превърнаха в реалност, след като училището стана общинско; 

 

 
 

▪ Осигурени бяха близо 310 хил. лв. от общинския бюджет за основен ремонт на II 

ОУ „Христо Смирненски“ и ПГ „Яне Сандански“. Поднови се настилката на 

училищния двор, извършиха се ремонти на редица кабинети и санитарни 

помещения, обособен бе и нов стол за децата; 
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▪ Над 115 хил. лв. бяха осигурени от Министерството на образованието за подмяна 

на дограмата на IV ОУ „Св. Св. Козма и Дамян“ и ПТГ Сандански; 

 

▪ Общината осигури финансиране на стойност 40 хил. лв. за ремонт на покрива и 

обновяване на част от кабинетите на Спортно училище „Пейо Яворов“ в гр. 

Сандански; 

 

▪ Отпуснахме 15 хил. лв. за климатизация и подобряване на материалната база за 

училището в с. Катунци. Създадохме и условия за достъп до училището на деца с 

увреждания; 

 

▪ Финансиране в размер на 50 хил. лв. бе осигурено за обособяване на стол и 

ремонт на покрива и класните помещения за ОУ „Кирил и Методий“, с. 

Дамяница; 

 

▪ Получихме два нови ученически автобуса от Министерството на образованието 

за превоз на учениците от Община Сандански. 
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  2. КУЛТУРА 

 

В началото на мандата ни през 2015-та установихме, че сектор „Култура“ е 

пренебрегван и липсват условия за задоволяване на културните потребности на 

съгражданите ни. Имаше нужда да се направят изключително много промени за 

постигане на реален ефект в развитието на културния живот в общината. 

Фестивалът „Пирин Фолк“ беше изгубил изначалната си същност и идеята за 

създаване и популяризиране на авторската македонска песен. Домът на културата 

беше празен и студен. Децата не го посещаваха заради лошите условия. Липсваха 

театрални постановки, нямаше изложби, концерти се провеждаха изключително 

рядко. 

Освен инвестиции в инфраструктура, си дадохме сметка, че обществото, свързано с 

културата, се нуждаеше и от внимание. Желаеха да бъдат чути и да разкажат за 

проблемите си. Желаеха да споделят креативните си идеи. 

С много труд и вслушвайки се в хората, успяхме изцяло да преобразим този сектор. 

Направи се много и се радвам, че най-накрая сме в правилната посока. 
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 2. КУЛТУРА 

 

Постижения: 

 

▪ Възстановихме не само сградата, но и живота в Дома на културата. Спечелихме 

проект по „Енергийна ефективност“ и се инвестираха над 2 млн. лв. Обновихме 

облика на сградата, изградихме климатична система и подобрихме отоплението. 

Преди беше невъзможно провеждането на събития през зимните и летните месеци 

на годината. Един толкова мащабен ремонт отвън се нуждаеше и от добро 

вътрешно решение, за да постигнем търсения ефект. С още 70 хил. лв. от 

общинския бюджет се възстанови неизползваната въртяща се сцена, падаща 

оркестрина и нови въжета за чигите. Извършихме основен ремонт и в 

репетиционната „Огледална зала“, ремонтираха се гримьорните и санитарните 

помещения. 

В края на мандата ни сградата вече е недостатъчна и не успява да побере всички 

желаещи да посещават различните занимания – танци, клубове по интереси, 

курсове. Днес имаме един истински Дом на културата; 
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▪ Върнахме емблематичния за Сандански фестивал „Пирин фолк“ към корените 

му и отново се превърна в сцена за фолклорна музика. През дните на провеждане 

на фестивала Летният театър се оказва тесен за желаещите да слушат и гледат този 

музикален спектакъл. Дадохме начало и на „Детския Пирин Фолк“. Вярваме, че той 

ще остане запазена марка на фестивала и занапред. Така успяваме да дадем шанс 

да се открояват и талантливите български деца. Показваме заложбите им и 

насърчаваме младите да пазят традициите и да обичат българския фолклор; 

 

 
 

▪ Преди 4 години санданчани трябваше да пътуват до Благоевград, за да отидат на 

кино. Днес Сандански има собствен киносалон с най-модерните прожектор, 

озвучаване, екран и интериор от всички кина в областта. Премиерите на филмите 

се случват по едно и също време в Сандански и в София; 

 

 

 

▪ Дългогодишната мечта на художниците в Сандански е факт – създадена бе 

„Градска художествена галерия“. Общината подкрепи тяхната инициатива с 
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инвестиция от 30 хил. лв. Към галерията има и зала с постоянна експозиция на 

безценните творби на Димитър Казаков - единственият българин с картина в 

Лувъра, който твори и прекара част от живота си в Сандански; 

 

 
 

▪ Подпомогнахме с 30 хил. лв. създаването на нов, модерен облик на градската 

библиотека и на читалнята към нея. Днес категорично можем да кажем, че тя е 

една от най-добрите в цялата област. Граждани и гости на града я посещават 

редовно, а все повече дарители помагат за нарастването на библиотечния фонд; 

 

 

 

▪ Върнахме театралното изкуство в Сандански. Всяка седмица една постановка ни 

гостува в обновения Дом на културата. Поради големия интерес все по-често не 

стигат местата за желаещите да видят на живо любимите си български актьори; 
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▪ Организирахме постановки в села, които не бяха виждали театър повече от 30 

години. Благодарение на пътуващия театър и на таланта на нашите младежи, се 

изиграха редица театрални постановки в някои от най-малките населени места в 

общината; 

 

▪ Подобрихме облика на още един символ на културата – с инвестиция от 50 хил. 

лв. ремонтирахме Летния театър. Сградата бе в окаяно състояние. Приземният 

етаж беше наводнен, а санитарните помещения не функционираха. Артистите 

нямаха къде да се преоблекат. Сега театърът е напълно обновен – с нова сцена, 

модерно осветление, ремонтирани са водопроводът и канализацията; 

 

 
 

▪ Инвестирахме над 60 хил. лв. за ремонт на покривите на читалищата „Отец 

Паисий 1927“ в с. Левуново и „Просвета 1935“ в с. Катунци. Спомогнахме за 

съхраняване на тези естествени центрове на културата. Така младите от тези 

населени места ще ги посещават и развиват. 
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▪ Читалищният живот по селата е изпълнен с десетки танцови спектакли, изложби, 

концерти и творчески занимания; 

 

▪ Инициирахме създаването на фестивала „Балканско веселие“ и „BG Music 

Festival“, с които привличаме гости от страната и съседни държави. Това е още 

една възможност те да се запознаят с красивата ни природа, уникалния климат и 

възможностите за фестивален туризъм; 

 

▪ Инициирахме провеждането на още нови фестивали и концерти и продължихме 

вече утвърдените като: „Златен грозд“, Балкански младежки фестивал, 

„Сандански пее, заиграва, Пирина разлюлява“, „Хоро край Пирина“, „Песни от 

извора“. Всички те се планират в месеците, в които посрещаме най-малко туристи. 

По този начин удължаваме туристическия сезон и създаваме предпоставки за 

скорошно завръщане на всички гости, посетили фестивалите; 

 

▪ По повод 180 години от рождението на Васил Левски в центъра на Сандански бе 

открит паметник на Апостола на свободата. Това беше едно дългогодишно 

желание на санданчани, което се осъществи благодарение на инициативата на 

група граждани, дарения и подкрепата на Община Сандански. 
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  3. СПОРТ 

 

Сандански е малък град, но с големи спортни успехи. Когато говорим за спорт, 

Сандански е сред големите – не само в България, но често и в Европа, и по света. 

Постиженията на нашите спортисти са повод за гордост, но носят и голяма 

отговорност. От общинската администрация и от мен като кмет зависи средата, 

в която те ще спортуват и ще се развиват занапред. 

Основен приоритет бе да създадем по-добри условия за спорт. Искахме да се 

отблагодарим на спортистите и да подкрепим тяхното развитие. Помогнахме също 

и на спортните школи и отбори. Вече имаме една от най-добрите лекоатлетически 

писти в България. 

Това, с което най-много се гордеем, е, че спортистите на Сандански ще имат нов дом: 

многофункционалният спортен комплекс, който изграждаме. С инвестиция от близо 4 

млн. лв., амбициозно архитектурно решение и висококачествен интериор 

(включително и паркет за игралното поле) комплексът ни ще се конкурира с тези на 

големите областни центрове в България. 
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 3. СПОРТ 

 

Постижения: 

 

▪ Една мечта на Сандански съвсем скоро ще стане реалност – ще отвори врати 

многофункционалният спортен комплекс. Благодарение на резултатите, които 

показваме, правителството отпусна целево финансиране в размер на над 3,3 млн. 

лв. за изграждането спортния комплекс. Общината осигури допълнителни 460 хил. 

лв. Сандански ще разполага с една от малкото зали в България, които предлагат 

възможност за практикуване на всички колективни спортове на закрито. Трибуните 

са с 500 седящи места за зрители, изградена по всички съвременни стандарти за 

енергийна ефективност и безопасност; 

 

 
 

Освен залата, по проект ще има и две външни спортни игрища с трибуни – едно 

за волейбол и баскетбол и друго за футбол и хандбал. Допълнително около залата 

ще има паркоместа, а на югоизток – нов парк с 12 дка зелени площи и алеи, 

автоматична поливна система и различни паркови атракциони; 

 

▪ Сандански вече има една от най-добрите тренировъчни лекоатлетически писти в 

България. Към момента тя се ползва от националните ни юношески и младежки 

отбори по лека атлетка. Отличните условия, съчетани с уникалния климат, са 

предпоставка да идват редица отбори и спортисти от региона. Пистата отговаря на 

международните стандарти за провеждане на младежки състезания. Най-ценното 

е, че във времето, в което не се използва за подготовка и състезания, тя е на 

разположение на всички гости и жители на град Сандански. Те ще могат свободно 

да спортуват; 
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▪ Стартира проект за обновяване и поставяне на нова настилка на помощното 

игрище до стадион „Спартак“. Инвестицията е на FIFA Forward, чрез Българския 

футболен съюз, за 420 хил. лв. Новата настилка ще покрива всички изисквания за 

качество на FIFA и UEFA. Очаква се да покрие всички нужди на детско-юношеската 

школа и на мъжкия отбор. Освен това теренът ще помогне за развитието на над 

240 деца от всички краища на Община Сандански; 

 

 
 

 

▪ Сандански вече има „Клуб на шахматиста“. Този спорт е различен от всички 

останали – той е спорт, който развива мисълта. За да предизвикаме интереса на 

най-малките, обособихме шахматна зала, където те вече могат да практикуват шах 

с учител, напълно безплатно; 
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▪ Градът ни влезе в историята с организирането на най-голямото състезание по 

плуване в България. Второто издание на турнира по плуване „Спартак“ в 

Сандански постигна рекорд по брой на регистрирани участници – впечатляващите 

742 спортиста от общо 40 клуба. За поредна година Сандански бе домакин на 

състезанието, което се организира от ПК „Вихрен“ в партньорството с Българската 

федерация по плуване и Община Сандански; 

 

▪ Сандански беше домакин на най-големият футболен турнир за деца в България – 

„Пирин къп 2019“. Над 800 деца взеха участие, а отборите напълниха голяма част 

от туристическата база на региона за всички дни на неговото провеждане; 

 

▪ Осма поредна година с. Катунци е домакин на един от най-големите 

международни турнири по борба. На последното му издание участие взеха близо 

100 спортиста от 6 държави; 

 

▪ Още десетки спорни събития и турнири бяха организирани за 4 години в Община 

Сандански. Сред тях са: 40-то държавно първенство по плуване, турнири по 

баскетбол, колоездачни обиколки, традиционен велопоход, шахматни турнири и 

много други.  

 

Когато говорим за постиженията в сектор „Спорт“ на Община Сандански, трябва 

преди всичко да поздравим десетките наши спортисти, които продължават да 

завоюват все по-големи успехи на национално и световно ниво. Винаги сме се 

стремели да им помагаме. Успехите им са постигнати с много труд, лична 

саможертва и подкрепата преди всичко на техните треньори и семейства. Трябва да 

подчертаем, че спортът е и ще продължи да бъде един от основните приоритети за 

нас, а с новия спортен комплекс се надяваме да постигаме успехи и в колективните 

спортове. 
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  4. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 

За мен и моя екип здравеопазването е от фундаментално значение – защото на 

първо място е човешкото здраве. В този сектор се водехме от едно основно правило 

– експертите да бъдат водещи при взиманията на решенията, а ние да се стремим 

да ги направим реалност. Лекарите са тези, които най-добре знаят от какво има 

нужда един пациент. Те знаят къде са дефицитите в здравната система и какво е 

нужно да направим, за да ги преодолеем. 

На този принцип взехме едно трудно, но правилно решение – нашата болница да 

предоставя медицински услуги в Сандански, Петрич, Струмяни и Кресна. Благодарение 

на това, днес болницата в Сандански е една от малкото в държавата, която няма 

финансов недостиг. Напротив – отчетохме положителен финансов резултат в 

размер на 300 хил. лв. за 2018 г. 

Друга добра новина е, че за първи път от повече от 10 г. в болницата имаме млади 

специализанти. По този начин желаем да гарантираме и бъдещето ѝ. Докато в 

редица населени места лекарите си тръгват, през последните години ние успяваме да 

ги задържим и да създадем предпоставки за увеличаване на екипа с млади и 

подготвени специалисти. 

Здравеопазването достигна до възрастните хора. Помислихме и за селата и за 

отдалечените населени места. Благодарение на новия спешен център в с. Катунци и 

на автомобилите, които осигурихме, ежедневните посещения на медици по 

населените места са вече факт. 

Ще продължим да помагаме на лекарите и да инвестираме в този сектор, защото 

знаем, че здравето е най-важно за всички нас. 
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 4. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 

Постижения: 

 

▪ Увеличихме драстично общинското финансиране на болницата в Сандански. По 

време на предходния мандат беше 40 хил. лв. за четири години, а до този 

момент бюджетът е над 1 млн. лв. за този мандат; 

 

▪ Допълнително бяха направени постъпки пред НЗОК и лимитът на болницата бе 

увеличен със 100 хил. лв. на месец; 

 

▪ Отличните резултати, които постигнахме заедно с ръководството и целия екип на 

болницата в Сандански, се оцениха и на национално ниво: лечебното заведение 

получи два транша от по близо 1 милион лева от Министерството на 

здравеопазването. Това я нарежда на едно от първите места измежду всички 

общински болници; 

 

▪ Благодарение на създаването на „Югозападна Болница“ успяхме да 

оптимизирахме разходите и повишихме нивото на компетентност на някои от 

отделенията; 

 

▪ Общината застана зад детското отделение на Сандански и успяхме да го спасим. 

Обезпечихме го материално, привлякохме специалист, който да остане тук 

дългосрочно и вече имаме специализанти, които се подготвят да разширят състава 

му; 
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▪ Сандански стана първият град с ТЕЛК комисия извън областните центрове. 

Благодарение на активната работа на ръководството на болницата, осигурената 

материална база и доброто сътрудничество с медицинските органи, хората със 

заболявания вече не трябва да пътуват до Благоевград за тези административни 

процедури. Това ще спести на нуждаещите се много средства и затруднения. 

Регистрираните с ТЕЛК решение в Община Сандански към този момент са над 2500 

души; 

 

 
 

▪ Обособихме спешен център в с. Катунци, а медицински лица всеки ден 

посещават на място малките населени места в общината. Като резултат – над 15 

хил. прегледа бяха извършени в селата, в които до преди 4 години бяха 

посещавани от лекари само по сигнал за спешен случай. Така се осигуриха 

медицински услуги по много населени места с преобладаващо възрастно 

население, отдалечени от общинския център; 

 

▪ Допълнително екип от 9 медици на смени посещава всеки ден населените места 

и извършват профилактични прегледи, консултират пациентите за правилно 

спазване на лечението, преглеждат трудно подвижни хора по домовете, доставят 

им лекарства. Като резултат постигнахме превенция и намаляха сигналите към 

Спешна помощ. Общината обезпечи заплащането на медиците през тези 2 години 

и паралелно подготвихме и защитихме проект, с който ще гарантираме тази услуга 

за следващите 2 години с държавно финансиране. 

 



4 
 

 
 

▪ Даден е старт на телемедицината в Сандански с приоритет на случаи с деца. 

Благодарение на добрите ни отношения с УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ се изгради 

първата конферентна връзка между столичната клиника  и общинската болница. 

Телемедицината помага за лечението на деца и позволява в реално време да се 

виждат всички направени изследвания – образни, ехографски, клинични, 

лабораторни. При тежки случаи веднага се изпраща специализиран транспорт от 

„Пирогов“, където и се приемат за лечение децата от Сандански; 

 

 
 

▪ Повече от 700 деца бяха прегледани на място в Сандански от едни от най-

добрите детски специалисти в страната благодарение на съвместния проект на 

Община Сандански и УМБАЛСМ „Н. И.Пирогов“. Всяка година водещи лекари от 

най-голямото лечебно заведение в страната посещават града ни и преглеждат 

децата. Всички прегледи са напълно безплатни, без допълнителни разходи за път; 
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  5. ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Това е секторът, в който се направиха наистина сериозни инвестиции – не само за 

обновяване на съществуващи, но и за изграждане на напълно нови обекти.  

Сандански е град с остаряла инфраструктура и амортизирана водопроводна и 

канализационна мрежа. Тези характеристики създават ежедневни аварии на ВиК 

системата, налагащи постоянни ремонтни дейности, водещи и до компрометиране 

на асфалтовата настилка. Това от своя страна създава неудобства на жителите на 

общината. 

Да се ремонтира частично една стара канализация и водопровод и да се положи 

настилка не е цялостно решение на проблема. Затова решихме да подходим по друг 

начин: всеки един мащабен инфраструктурен проект трябва да обхваща както 

повърхността (нова настилки, подмяна на тротоари, осветление, маркировка), така 

и подземната инфраструктура (канализация, водопровод, кабели). Абсолютно всеки 

изцяло завършен обект има изпълнени подземни комуникации в обхвата на 

обновлението. Считаме, че това е единственият верен път за дългосрочно и трайно 

решаване на инфраструктурните проблеми на общината. 

Добър пример в тази насока са ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Полковник Дрангов“, ул. 

„Рила.  
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 5. ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Постижения: 

 

▪ Инвестирахме близо 2 млн. лв. за цялостната рехабилитация на околовръстния 

път на гр. Сандански – ул. „Стефан Стамболов“, където бе изградено и първото 

кръгово движение в общината. Един проект, който има и символно значение, 

защото това е най-често използваното трасе за влизане на гражданите и гостите на 

града и първото, което формира облика на общината ни. Обновени и разширени 

бяха платната за движение. Изгради се нов водопровод и канализация. Подмениха 

се тротоарите и се обособиха безплатни паркоместа по неговото протежение. 

Постави се ново, енергоспестяващо LED осветление;  

 

 
 

▪ Обособява се нова пътна връзка към квартал „Изгрев“ с инвестиция от над 150 

хил. лв. Инфраструктурно решение, което ще облекчи в пъти трафика и ще улесни 

придвижването на близо 4 хил. жители на жилищния комплекс; 

 

▪ С инвестиция от близо 2 млн. лв. се изгради изцяло нова пътна връзка – т.нар. 

Северна дъга. Проект, който изцяло промени транспортната организация на града 

и създаде възможност за транзитно преминаване на трафика към планинската част 

без навлизането му в центъра. Паралелно с пътната отсечка е изградена нова 

канализация и водопровод. 
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▪ Стартира проект за 10 млн. лв. за обновяване на пътната инфраструктура до най-

малкия град в България и любима туристическа дестинация на българите – град 

Мелник. Мостът преди Мелник ще бъде двулентов, ще бъдат ремонтирани други 6 

моста, ще се поставят мантинели, лед осветление и нова маркировка; 

 

 
 

▪ През последните години бяха обособени над 200 нови паркоместа, голяма част от 

които се ползват безплатно от жителите и гостите на общината. В ход е 

обособяването на нови паркоместа до края на тази и в началото на следващата 

година. При проектирането на нови инфраструктурни обекти винаги приоритетно 

се залага и създаването на още нови места за паркинг и престой; 

 

▪ Бетонираха се и се ремонтираха улици в селата Поленица, Склаве, Дамяница, 

Катунци, Плоски, Лиляново, Лешница, Дебрене, Джигурово, Петрово, Ласкарево, 

Ново Делчево, Лебница, Струма, Вълково, Яново, Калиманци и Левуново. 

Навсякъде тези дейности бяха съпътствани и с подмяна на съществуваща и 
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компрометирана подземна инфраструктура.  Към настоящия момент имаме 

новоизградена и ремонтирана улична мрежа по селата повече от 36 000 кв.м. 

Ремонтираха се и общинските пътища между селата Поленица-Джигурово-Склаве-

Ново Делчево, както и пътя за с. Пирин. 

 

▪ Отделени бяха 80 хил. лв. за решаване на един проблем, стоящ поне от 

десетилетие – изгради се част от ВиК системата в село Джигурово, обхващаща цял 

един квартал, в който е разположена и детската градина на селото; 

 

▪ Подобрихме инфраструктурата до населените места в цялата община. 

Изградихме канали, отводнителни канавки, водостоци, заздравихме пътищата. 

Улеснен е достъпът до селата Сугарево, Кашина, Любовище, Вихрен; 

 

▪ Разширихме едно от основните кръстовища в града – това между бул. „Свобода“ 

и ул. „Георги Казепов“. По този начин значително се улесни придвижването в 

пиковите часове на деня; 

 

▪ Извършихме цялостна реконструкция на част от ул. „Рила“, гр. Сандански. 

Отсечка, която създаваше редица проблеми с ежедневни аварии на водопровода и 

канализация, неотговаряща на капацитета и нуждите на квартала. Изградени бяха 

изцяло нови водопровод и канализация, направено бе отводняване на 

повърхностните води. Паважната настилка (създаваща доста неудобства както на 

шофьорите, така и на живущите в района) бе подменена с асфалтова такава. 

Инвестицията е в размер на 200 хил. лв.  

 

 
 

▪ Създадохме свързаност между две емблематични туристически местности: 

облагородихме пътя Рожен – Златолист. Той вече е проходим не само за леки 

автомобили, но и за автобуси. 

 



5 
 

▪ Намалихме разходите за улично осветление на новоизградените и ремонтирани 

улици до 50% благодарение на енергийно LED осветление, което поставяме по 

мрежата на Сандански; 

 

▪ Инвестирахме 140 хил. лв. за асфалтиране и подмяна на водопровода на част от 

ул. „Климент Охридски“ в село Склаве. До този момент това бе черен път, за който 

от години жителите настояваха да бъде подобрен; 

 

 
 

▪ Направи се реорганизация на пътното движението и въвеждане на еднопосочни 

улици с цел отпушване на трафика и улесняване придвижването в пикови часове 

в град Сандански и град Мелник. Мярка, която дава все по-добри резултати, 

особено в пиковите туристически месеци; 

 

▪ Спечелихме проект за финансиране на община Сандански с нови 1,2 млн. лв. 

Средствата ще бъдат инвестирани за реконструкция на улици в град Сандански (ул. 

„Славянка“ и ул. „Кръстьо Хаджииванов“) и в селата Катунци и Склаве.  

 

▪ Повече от 10 г. жителите на едно от най-малките населени места в Община 

Сандански – село Голешево, нямаха достъп до нормално водоснабдяване. 

Решихме този проблем с подмяна на 1600 м от довеждащият водопровод. Днес 

жителите на селото, предимно възрастни хора, имат нормален и постоянен достъп 

до питейна вода; 

 

▪ Ремонтираха се покриви на административни сгради (кметства и читалища) по 

населените места в общината, като за целта през мандата бяха заделени средства в 

размер на 150 хил. лв. 

 

▪ Изградени бяха подпорни стени в града и част от селата, както и на пътя за с. 

Пирин. В града бе решен и проблем на ул. „Таската Серски“ – през годините от 
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повърхностните води и денивелацията между улицата и имотите под нея 

настилката ѝ беше подкопана. За решаването на тези проблеми общината 

инвестира 150 хил. лв.; 

 

▪ Асфалтирани бяха подходът към бившия ДАП и Топливо, улицата зад 

поликлиниката в гр. Сандански, улица „Сандански мискет“ в местността Нишан 

Таши, подходът към високите блокове в началото на бул. „Свобода“, периодично 

бяха изкърпвани с асфалт улици в града и селата. Поставена бе и маркировка по 

уличната мрежа. Обща стойност на инвестицията е в размер на 970 хил. лв.; 

 

▪ Изградени бяха улиците „Бор“ и „Ильо Войвода“ в Сандански. Двете улици 

създаваха проблеми на живущите години наред – мръсен канал се изливаше по тях 

и създаваше опасност от епидемии. Положени бяха водопровод и канал, 

изградена бе подпорна стена и двете улици бяха бетонирани. Обща стойност на 

инвестицията близо 230 хил. лв. 

 

▪ Ремонтира се пътя Петрово – Катунци, а отсечката Петрово – Извора е с изцяло 

нова асфалтова настилка. 

 

▪ Извършен бе ремонт на ритуалната зала в гр. Сандански на стойност 18 хил. лв. 

 

▪ Обърнахме внимание и на къпалня „Мирото“ в Сандански – ремонтирани бяха 

басейните, направена бе нова мазилка и боядисване; 

 

▪ Въведе се „Синя зона“, което реши един дългогодишен проблем за паркирането 

в централна градска част. Средствата, които постъпват от дейността на „Синята 

зона“, се инвестират обратно за подобряване на инфраструктурата на общината. 

 

 

Преди / Сега 
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  6. ПРИРОДА, ОКОЛНА СРЕДА И ПАРК „СВ. ВРАЧ“ 

 

Едно от най-големите богатства на град Сандански е парк „Свети Врач“. Малко 

градове в България имат толкова голяма и добре развита паркова територия.  

За мен и моя екип бе основен приоритет да защитим парка и да гарантираме 

неговото развитие, осигурявайки нови площи и атракциони. 

Освен запазване на зелените площи и местата за възстановяване, започнахме и работа 

за разширяване на парка. Обособихме зоокът като първа стъпка за развитие на парка 

на север. От страната на стадиона ще има нова алея, която в бъдеще ще стига до 

самия зоокът. Освен това, всяка година се подобряват зелените площи.  

Инвестираме и над 10 млн. лв. за чиста околна среда. В момента изграждаме 

предприятие за обработка на битови отпадъци, поставихме модерни подземни 

контейнери и почистихме множество нерегламентирани сметища. 
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 6. ПРИРОДА, ОКОЛНА СРЕДА И ПАРК „СВ. ВРАЧ“ 

 

Постижения: 

 

▪ Защитихме парк „Свети Врач“ и гарантирахме неговото развитие, осигурявайки 

нови площи и атракциони; 

 

▪ Стартира разширението на парка на север. Община Сандански придоби нови 2,5 

дка в парковата зона, по поречието на река Санданскa Бистрица. Това дава 

възможност за връзка с новите паркови площи, които предстоят да се изградят на 

север и защитаването на тези територии от строителство; 

 

 
 

▪ Подготвихме и защитихме проект за 300 хил. лв., които бяха инвестирани за 

реновиране на водните атракционни съоръжения. Закупихме и паркова техника, с 

която да поддържаме зелените площи; 
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▪ Създадохме съвместно със Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите – 

Сандански нов експозиционен център за животни. В него всички жители и гости 

могат да видят елени, сърни, муфлони и кенгура в максимално близка до 

естествената им среда. Открихме и 92 метрова алея сред короните на дърветата, 

минаваща над зоокът Сандански. Предстои центърът да се развива с нови животни 

и да подобрим връзката между основната част на парка и него; 

 

 
 

▪ Благодарение на успешното публично-частно партньорство, Сандански отново 

има водни атракциони на езерото в парк „Свети Врач“. Правилното развитие на 

парка привлича все повече услуги, но винаги трябва да се избират тези от тях, 

които дават добавена стойност и спомагат за неговото развитие; 
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▪ Ще открием изцяло нов парк до бъдещия мултифункционален спортен 

комплекс. Той ще разполага с 12 дка зелени площи и алеи, автоматично поливане 

и различни атракциони. 

 

▪ С инвестиция от 30 хил. лв. се изгради автоматична поливна система и ново 

озеленяване на пл. „България“ и бул. „Т. Каблешков“; 

 

▪ Осигурени бяха 700 хил. лв., с които в пъти се подобри сметосъбирането. Изцяло 

с инвестиция от общината се осигури нова техника – автомобили и машини за 

сметосъбиране и сметоизвозване и компактор за сметообработка; 

 

▪ Спечелихме проект за 10 млн. лв. за изграждане на предприятие за обработка на 

битови отпадъци. Реализираме проекта заедно с общините Кресна и Струмяни. 

Ще бъде завършен в началото на 2020 г. и близо 1 млн. от тях се инвестират за 

система за сепариране на боклука. Така разходите за депониране, който общината 

прави ежегодно, ще намалеят наполовина. Това ще освободи повече финансови 

ресурси за нови проекти, свързани с подобряване на градската среда; 
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▪ Почистиха се множество нерегламентирани сметища на територията на 

общината. Създадохме възможност всеки жител на общината да поиска 

почистване на материали и отпадъци, които са се натрупали след ремонт или друга 

причина, срещу минимална сума; 

 

▪ Монтирахме първите подземни контейнери за смет в град Сандански. 

Инвестирани бяха 60 хил. лв. за закупуване на 12 подземни контейнера, като 

резултатите са повече от добри: централната градска част е много по-чиста, няма и 

неприятни миризми. Всичко това подобрява и туристическия ни облик. По тази 

причина вече сме поръчали още 40 нови подземни контейнера на обща стойност 

200 хил. лв. 

 

 
 

Преди / След 
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  7. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

 

Сандански е сред българските общини, които успяха да реализират сериозен брой 

проекти за саниране и подобряване на енергийната ефективност. 

Успяхме да спечелим и успешно да реализираме проекти за над 14 млн. лв. В рамките 

на по-малко от 4 години ремонтирахме много жилищни и обществени сгради. Тези 

инвестиции означават не само по-дълъг живот за сградите и по-малко разходи за 

отопление, но и промяна на облика на емблематични градски обекти, като Дома на 

културата. 
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 7. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

 

Постижения: 

 

По Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 бяха усвоени 9 млн. лв., като 50% 

са за обществени, а другите 50% са за частни сгради: 

 

▪ Сградите на полицията и пожарната с инвестиция от 845 хил. лв. Поставиха се 

слънчеви панели, изцяло се промени техният облик и се газифицираха. 

Благодарение на мащабните ремонтни дейности, за първи път в тях има и течаща 

топла вода – срамен факт, който дори не бива да бъде посочван в началото на XXI 

век. 

 

 
 

 

Преди / След 
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▪ Над 2 млн. лв. бяха инвестирани за обновление на Дома на културата и бе 

изградена отоплителна и вентилационна система; 

 

 
 

▪ Бяха отпуснати и допълнителни 353 хил. лв. за саниране на сградата на детска 

градина „Първи юни“; 

 

▪ Обновена бе сградата на общинска администрация на стойност 375 хил. лв.; 

 

▪ Реализираме проект за обновяване на частни жилищни сгради на стойност 4.5 млн. 

лв. 
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Спечелихме и други проекти за енергийна ефективност: 

 

▪ Бяха осигурени над 300 хил. лв. за саниране на детската градина в с. Дамяница; 

▪ По Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради бяха отпуснати над 4 млн. лв. за саниране и подмяната на дограмата на част 

от панелните блокове в град Сандански. 
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  8. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

 

Социалната сфера е една от най-трудните за показване на резултати, защото 

нуждите са много, а ресурсите – ограничени. Всеки един социален случай носи своята 

лична история. Радваме се, че през тези 4 години екипът успя да постигне много и имаме 

амбицията да го надградим. 

Пример за това е фактът, че Сандански стана първият необластен град със 

собствена ТЕЛК комисия. Над 2500 наши съграждани ще пестят средства и време. За 

някои от тях това е огромна помощ, защото нямат физическата възможност да се 

придвижват до Благоевград. 

Радваме се за това постижение и сме мотивирани да постигаме още много в името на 

най-нуждаещите се хора, които живеят в нашата община. 

 

 

 



2 
 

 8. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

 

Постижения: 

 

▪ Сандански стана първият град с ТЕЛК комисия извън областните центрове. 

Благодарение на активната работа на ръководството на болницата и осигурената 

материална база от общината и доброто сътрудничество с медицинските органи, 

хората със заболявания вече не трябва да пътуват до Благоевград за тези 

административни процедури. Това ще спести на нуждаещите се много средства и 

затруднения. Регистрираните с ТЕЛК решение в Община Сандански към този 

момент са над 2500 души; 

 

 
 

▪ Хората в неравностойно положение и най-възрастните вече имат достъп до 

всички административни услуги в общината. През 2016 г. по проект „Красива 

България“ изградихме асансьор за хора със затруднено придвижване. Това улесни 

достъпа им до сградата на общинска администрация. Инвестицията бе в размер на 

120 хил. лв., а съоръжението промени облика на общината. Сега тя е една модерна 

и красива публична сграда; 
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▪ Чрез европейско финансиране гарантирахме заетост на 54 човека в 

неравностойно положение. Това стана възможно след като общината спечели и 

успешно изпълнява проект „Независим живот за гражданите на Сандански“. 

Финансирането е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“; 

 

▪ Закупихме нов, специализиран автомобил за хора с увреждания на стойност 30 

хил. лв. Той може да бъде използван от хора в затруднено положение за 

посещението на лечебни заведения и за получаване на административно 

обслужване; 

 

 
 

▪ Изградихме две социални услуги – Център за социална рехабилитация и 

интеграция и Център за обществена подкрепа. В тях деца и възрастни могат да 

ползват безвъзмездно специализирана помощ в няколко направления. 

Центровете предоставят психологическа подкрепа и помощ на деца и семейства в 

риск, имат на разположение логопед, който работи с най-малките и 

физиотерапевтична помощ за хора с двигателни проблеми. Всички услуги са 

напълно безплатни. Центърът се изгради благодарение на успешно реализирания 

проект „Активно включване в община Сандански“; 
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▪ Повече от 40 деца със специални потребности бяха обхванати от проекта „И аз 

мога“. Чрез игри и доброволчески инициативи те придобиха различни знания и 

увереност, че могат да бъдат пълноценни членове на обществото; 

 

▪ Всяка година по време на най-светлите християнски празници – Коледа и 

Великден, 150 семейства и хора в нужда получават социална помощ под формата 

на хранителни пакети с най-нужните продукти; 

 

▪ Всички инфраструктурни проекти в Община Сандански са съобразени с 

потребностите на хората в затруднено положение. Организирахме и среща с 

жителите със специални потребности. Те ни помогнаха и посочиха ключови 

градски части, към които вече променяме достъпа; 

 

▪ Защитено бе финансиране от 30 хил. лв. от държавния бюджет и осигурено 

такова в размер на 36 хил. лв. от общинския бюджет за ново оборудване и 

обзавеждане на Домашния социален патронаж. Изключително важен обект за 

социалната система на общината. В него се приготвят над 9 хил. хранения за 

общинската болница и за хора в нужда. Сега оборудването и материалната база 

отговарят на най-високите технически стандарти. 
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  9. ИКОНОМИКА 

 

През годините Сандански винаги разчиташе на сектор „Туризъм“. Проблемът е, че 

всеки сектор има върхове и спадове. Сандански не може да разчита само на един 

единствен сектор за устойчива икономическа стабилност. Важно е местната 

икономика да има и алтернативи. 

Решихме да създадем предпоставка за навлизане на повече инвеститори. 

Инвеститори, които да открият нови работни места, да засилят конкуренцията и 

да спомогнат за увеличение на доходите. 

Стартирахме работа за обособяването на Индустриална зона в Сандански. 

Подписахме споразумение за сътрудничество с Министерството на икономиката, за 

да придобием безвъзмездно държавни терени до с. Дамяница. В момента всички 

процедури се съгласуват с държавните институции, след което ще стартира и 

фактическото обособяване на зоната. Това е проект с огромен потенциал, имайки 

предвид уникалното ни географско положение. 

Едно важно уточнение – възможност да инвестират в нея ще имат само компании, 

които са сертифицирани като инвеститори клас „А“ и клас „Б“. С други думи, в тази 

зона ще могат да инвестират единствено утвърдени компании с национални и 

международни позиции. Те ще дадат добавена стойност на местната икономика и по-

високи доходи на своите работници. Разбира се, няма да допуснем тежка 

промишленост. Нашето желание е да запазим и защитим единствената по рода си 

природа, която имаме.  
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 9. ИКОНОМИКА 

 

 

Детайли за Индустриалната зона в град Сандански: 

 

▪ Стартирахме създаване на Индустриална зона в град Сандански. 

Подписахме споразумение за партньорство с Министерството на икономиката. От 

него ще получим помощ както за обособяване на зоната, така и за привличане на 

инвеститори; 

 

▪ Тече процедура за безвъзмездно придобиване на държавен имот с площ от близо 

250 дка до с. Дамяница. Той ще разполага с отлична транспортна комуникация и 

газификация – основни изисквания за обособяване на подобна зона. Всички 

експертни съгласувания на проекта и няколко предварителни инвеститорски 

запитвания показват, че това е инициатива с много сериозен потенциал; 

 

▪ Локацията се намира на 500 километра от девет европейски столици и най-

големия град в Европа – Истанбул. Намира се и на два часа път от икономическите 

центрове на България, Гърция и Македония. Не трябва да пропускаме факта, че се 

намира на само 200 км от едно от най-големите и развити пристанища в Европа – 

Солун; 

 

▪ Доброто местоположение, фактът че сме част от ЕС и способността ни да дадем 

достъп до единния европейки пазар, прави проекта още по-атрактивен за 

сериозни инвеститори от цял свят. 



1 
 

 

  10. ТУРИЗЪМ 

 

Сандански е утвърдена туристическа дестинация, позната както в България, така и 

в чужбина. Туризмът е важно звено за местната икономика и това го превръща в 

голямо задължение – трябва постоянно да повишаваме качеството му.  

Успяхме да организираме множество фестивали и спортни събития, които директно се 

отразяват на туристическия сектор. Те подобриха заетостта в по-слабите месеци и 

утвърждават имиджа на дестинацията. Създадохме нови атракции за туристите. 

Участваме активно на различни форуми в страната, където представяме местния 

туристически бизнес. 

Усилията ни бяха оценени на национално ниво – както от институциите, така и от 

потребителите и инвеститорите. Доказателство за това са спечелените награди в 

този сектор, направените инвестиции в разширяване и реновиране на туристическата 

база, както и добрите отзиви от гостите на общината. 
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 10. ТУРИЗЪМ 

 

Постижения: 

 

▪ Активно представяме възможностите за туризъм в Община Сандански на 

туристически форуми и фестивали в страната. Ежегодно участваме на най-големия 

специализиран форум у нас – „Ваканция & СПА Експо“, както и на годишната среща 

на Асоциация на българските туроператори и турагенти; 

 

 
 

▪ Бяхме сред първите общини, които се присъединихме към най-голямата 

туристическа интерактивна платформа в страната – „iLoveBulgaria“ с над 100.000 

последователя във Facebook. 
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▪ Бяха привлечени инвестиции в размер на над 10 млн. лв. основно в 

разширяването на хотелската база. Нарастването на интереса към дестинацията се 

потвърждава и от откриването и на нови места за настаняване и извън град 

Сандански – в селата и в град Мелник; 

 

▪ Продължаваме да поддържаме имиджа на Сандански като една от така 

наречените EDEN дестинации. Съвместно в Министерство на туризма бе изработен 

видео клип, който да ни представя както в България, така и в чужбина; 

 

 
 

▪ Създадохме предпоставки за устойчиво развитие на Сандански като СПА 

дестинация с изграждането на подземен резервоар и помпена станция за 

минерална вода. Стойността на съоръжението е над 215 хил. лв. Новият резервоар 

подобри ефективното използване на минералната вода като ценен природен 

ресурс; 

 

▪ По проект „Устойчиво развитие на туризма – актив за трансгранично сближаване 

и просперитет“, изпълнен от Сдружение „На фокус“ с участието на Община 

Сандански, бяха обучени гидове и аниматори в областта на туризма. Целта на 

обучението бе да се подсигурят „местни разказвачи на история в малките населени 

места“; 

 

▪ Работим за развитие на винения туризъм. Поредна стъпка в тази посока бе 

включването на Община Сандански във винено-кулинарна дестинация „Долината 

на Струма“, която Министерството на туризма разработи и включи в националния 

маркетинг на страната. През 2019 г. Сандански бе отличен като най-добра 

дестинация за винен туризъм; 
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▪ Сандански се утвърди като една от най-емблематичните СПА дестинации в 

България. След национално гласуване заехме второ място в категория „Балнео и 

СПА туризъм“ в Годишните награди на Министерство на туризма. Получихме 

отличие от утвърдени международни медии, специализирани в сектора – списание 

„Туризъм и отдих“ отличи Сандански като най-добра СПА и балнео дестинация. 

Включени сме и като една от задължителните спирки в СПА маршрутите, 

разработени от Министерството на туризма за популяризиране на България зад 

граница.  

 

▪ Община Сандански стана съучредител на Организацията за управление на 

туристически район „Рила-Пирин“. Чрез нея ще се създадат много повече 

възможности за кандидатстване за европейско и национално финансиране, а 

между населените места в областта ще се изградят по-здрави връзки за задържане 

на туристите за по-дълго време в региона. 
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  11. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

Всяко управление е в полза на хората. В тази връзка едно от важните неща бе да 

създадем условия и да подобрим достъпа до административно обслужване. 

През тези 4 години подобрихме достъпа до информация и осигурихме възможност за 

предоставяне на електронни административни услуги. В допълнение, чрез 

осигуряването на административни услуги най-вече в отдалечените от 

административния център населени места, се спестяват време и разходи на 

жителите на общината. 

 

 

 

Постижения: 

 

▪ Преустроихме административния център с нов и по-удобен достъп. За целта 

общината осигури средства в размер на 30 хил. лв. Сега гражданите могат бързо и 

лесно да получат обслужване на принципа „Едно гише“; 
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▪ Обновихме информационния портал на Община Сандански. Днес в него се 

съдържа цялата актуална информация за дейността на общината и ежедневно 

хиляди хора се информират от него. Заработи и порталът за електронни 

административни услуги, като към момента се предоставят над 30 броя услуги от 

различните отдели и дирекции към общината; 

 

▪ Създадохме организация за изнесени деловодства в селата Катунци и Склаве с 

предоставяне на всички услуги за гражданите и бизнеса. Там гражданите имат и 

възможността да се заплащат дължимите данъци и такси; 

 

▪ Въведохме система за електронна гласуване в Общински съвет, с което в пъти се 

намали използването и разходите за хартия; 

 

▪ Община Сандански стана част от системата за електронен обмен на документи 

между общинските и държавни институции, с което сведохме до минимум 

работата с хартия и времето за обработка на документооборота. Присъединихме 

се към системата за сигурно електронно връчване, разработена от Държавна 

агенция за електронно управление, чрез която гражданите и бизнеса могат да 

комуникират с общината по електронен път; 

 

▪ Обособихме бутон „Free call“, платформа „Кмете, виж!“ и Facebook страница на 

община Сандански. Те служат за бърза и лесна връзка с нас, както и за много по-

лесно подаване на сигнали до общинската администрация; 

 

▪ Осигурен е достъп на всички кметове и кметски наместници до електронната 

система „Единство 2“ за осъществяване на нотариалната им дейност при 

обслужването на населението; 

 

▪ Присъединихме се към средата за междурегистров обмен „Rejix” – чрез нея 

получаваме служебно информация от редица други институции, с което се 

намалява административната тежест към ползвателите на услугите; 
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