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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. 

 

 

 


