ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДВАНЕТО НА СЪБРАНИЯ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНСКО
ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК ЗА 2015 ГОД.

На основание чл. 12 т.11 от Закона за Туризма и приетия отчет за изпълнение на
годишната Програма за развитие на туризма в община Банско за 2015 година от
Консултативния съвет по туризъм по протокол № 19/ 21.01.2016 година, същия
приет и от Общински съвет – Банско с решение № 103 по протокол №
7/22.02.2016, се изготвя следния годишен отчет за разходването на събрания на
територията на Община Банско туристически данък.
Планирани средства от туристически данък в бюджет 2015 година – 600 000 лв.
Постъпили средства от туристически данък за 2015 година – 641 112 лв.
ПРЕДВИДЕНИ И РЕАЛИЗИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ ОТ ГОДИШНАТА
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА БАНСКО ЗА 2015
ГОДИНА, КОИТО СА ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВАТА СЪБРАНИ
ОТ ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК:
I. ПОСЕТИТЕЛСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР,
ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТУРИСТИТЕ И РЕКЛАМНИ
МАТЕРИАЛИ
1.Поддръжка на видео екран, разположен на централен площад “Н.Вапцаров”,
на което се публикуват всички събития от културния календар на Община
Банско;
2. Дизайн и отпечатване на рекламно-информационни материали за Банско – с
цел рекламиране на града като целогодишна дестинация. За нуждите на
Посетителския информационен център, туристически изложения и други
представителни мероприятия бяха разработени и отпечатани следните
рекламни материали:
- Двустранна туристическа карта на Банско - от едната страна карта на Банско,
а от другата описание на обектите от музеен комплекс и археологически
обекти; карта на Пирин с маркирани туристически маршрути; важни контакти;
- Рекламна дипляна /в 9 езикови версии/ с модерен дизайн и систематизирана
информация за Банско - обектите от музеен комплекс, археологически обекти,
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карта на града, карта на ски пистите, актуален културен календар, важни
контакти;
- Преиздаване на официалния каталог на Община Банско на английски език;
- Рекламни материали, винили, пана, метална конструкция за аранжиране на
индивидуалните щандове на Община Банско на туристическите изложения.
Планирана сума по раздел I
45 000.00лв.
Изразходвани средства
46 504.36лв.
Средства за сметка на общинския бюджет 1 504.36лв.
II. РЕКЛАМА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ И УЧАСТИЕ НА
ТУРИСТИЧЕСКИ БОРСИ И ИЗЛОЖЕНИЯ
1. Рекламиране и промотиране на туристическа дестинация Банско – през 2015
г. Община Банско, съвместно с представители на хотелиерския бизнес взе
участие в следните международни туристически борси, планирани в Годишната
програма за развитие на туризма:
- Международно туристическо изложение EMITT- Истанбул, Турция, 21 25 януари 2015г. - участие със самостоятелен щанд;
- Международно туристическо изложение IMTM – Тел Авив, Израел, 10 -11
февруари 2015г. - участие със самостоятелен щанд;
- Международно туристическо изложение „Ваканция и СПА ЕКСПО”,
София 12 – 14 февруари 2015г. - участие със самостоятелен щанд;
- Международно туристическо изложение SAJAM TURIZMA - Белград,
Сърбия 19 – 22 февруари 2015г. - участие със самостоятелен щанд;
- Международно туристическо изложение – ITB - Берлин, Германия, 4 – 8
март 2015г. /участие с рекламни материали по проект „Банско, Разлог и
Кресна в преградката на Пирин/;
- Международно туристическо изложение – SKOPJE TRAVEL MARKET –
Скопие, Македония, 7 – 9 май 2015г. - участие със самостоятелен щанд;
- Международно туристическо изложение TTR – Букурещ, Румъния, 13 - 16
ноември 2015г. - участие със самостоятелен щанд;
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- Международно туристическо изложение PHILOXENIA – Солун, Гърция
13 - 16 ноември 2015г. - участие със самостоятелен щанд;
- Международно туристическо изложение – TRAVEL TURKEY IZMIR –
Измир, Турция - 10-13 декември 2015г. - участие със самостоятелен щанд;
В рамките на изложенията бяха осъществени контакти с водещи
туроператорски фирми, печатни и електронни медии и преки потребители на
туристически услуги. Чрез рекламно-информационните материали, презентации
и прожекции бе успешно рекламирано Банско като атрактивна целогодишна
туристическа дестинация.
Планирана сума по раздел II
55 000.00лв.
Изразходвани средства
55 110.79лв.
Средства за сметка на общинския бюджет
110.79лв.
III. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ С МЕСТНО И
НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ
1.Утвърждаване на Културен календар 2015 година, създаване на нови
фестивали реструктуриране на съществуващите – за разнообразяване на
културния календар на Банско и за привличане на повече туристи през летните
месеци бяха създадени два нови фестивала – фестивал на балканската музика
“БОХЕМИ” и музикален фестивал “BANSKO BEAT”/включващ поп-, R&B,
арт рок и етно музика/.
2.Организиране на различни изложби и демонстрации на местни занаятчии във
фоайето на Посетителски информационен център през активния летен сезон –
за привличане на повече туристи в ПИЦ и разнообразяване на престоя на
гостите на Банско с различни атракции. За първи път стартира инициативата
КУЛТУРНИ ВЕЧЕРИ “ТРАДИЦИИ И ИЗКУСТВО”
/26 юни - 30 август 2015г./. В програмата бяха включени най-разнообразни
форми - демонстрации на традиционните занаяти дърворезба, предене,
пресукване на вълна, плетене на шушони, плетене на кука игла, бродиране на
сувенирни топки, везане на гоблени, съпроводени с автентична фолклорна
програма. Излъчваха се филми за Банско, организираха се еднодневни
инфотурове в музеен комплекс, до археологически комплекс “Св.Никола” и
късно – антична крепост “Ситан Кале”, за децата бяха организирани
образователни интерактивни игри. Фоайето на втория етаж на ПИЦ беше
предоставено на местни художници и артисти, които изложиха своите
произведения на обществеността и гостите на града.
2770 гр.Банско
пл. “Никола Вапцаров” №1
тел.: 0749/ 88611, факс: 0749/ 88633
obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg,

1 N.Vaptsarov Sqr.
2770 Bansko
phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633
obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА
ОБЩИНА БАНСКО 2015
Дата
01януари

Място
централен площад "Н.
Вапцаров"

Културна проява
Празничен фолклорен концерт и
традиционен кукерски карнавал

21 януари

Читалище "Н.
Вапцаров"

Честване на
Бабинден.Пресъздаване на
ритуала“Поливане“

14
февруари

читалище“Н.Вапцаров“ „…Ще си говорим за любов“музикално-поетична вечер по
случай Деня на влюбените

18
февруари

тържествена зала на
читалище „Никола
Вапцаров“

Честване 142 години от обесването
на Васил Левски

01 мaрт

читалище „Никола
Вапцаров”

„…Те правят празниците на
другите“

01 мaрт

читалище“Н.Вапцаров“ Работилница на баба Марта и
изложба на мартеници

03 март

паметник "Банско
помни героите"

07 март

читалище“Н.Вапцаров“ „Аз живея за любов“ музикално –
поетична среща с творци-жени от
Банско, по случай 8 март

08 - 14
март

град Банско и
Бъндеришка поляна

21 март

читалище“Н.Вапцаров“ „Среща с пролетта“ – забавна
вечер

23 мaрт

Общински сгради в
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01 април

Община Банско
читалище "Н.
Вапцаров"

Честване на международния ден
на хумора и шегата

10 април

читалище“Н.Вапцаров“ „Банско чете“ – литературно
четене, по случай Световния ден
на книгата

5 април

читалище "Н.
Вапцаров"

Празничен концерт
"Цветна Цветница"

6-10 април читалище
„Н.Вапцаров“

Работилница“Писано великденско
яйце“

12 април

централен площад "Н.
Вапцаров"

Празничен Великденски концерт

7 май

читалище“Н.Вапцаров“ Конкурс за литературно
творчество за деца,по случай Деня
на Европа

18 май

Музеен комплекс - гр.
Банско

Честване на Международния ден
на музеите

24 май

централен площад "Н.
Вапцаров"

Честване Деня на българската
просвета, култура и на
славянската писменост
Концерт на самодейни състави и
изпълнители при читалище “Н.
Вапцаров“

01 юни

стадион „Св. Петър“

„Щастливо детство” - прояви,
посветени на Международния Ден
на детето

02 юни

централен площад "Н.
Вапцаров"

Ден на Ботев и загиналите в
борбата за свободата и
независимостта на България

26-27 юни

централен площад "Н.

Фестивал на Балканската музика
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01
ноември
1 – 7 юли
18-22
ноември
10-11 юли
25-29
ноември
16 – 19
юли
05
23 юли
декември

читалище
Вапцаров" "Н.
Вапцаров"
читалище “Никола
Вапцаров”
читалище "Н.
Вапцаров" площад "Н.
централен
Вапцаров"
читалище "Н.
Вапцаров" площад "Н.
централен
Вапцаров"
читалище "Н.
Вапцаров"
Дом на изкуствата

02 август
07
декември

Парк Пирин
Дом на изкуствата

17
декември
08 -13
август

Централен площад "Н.
Вапцаров" иплощад "Н.
централен
Бъндеришка
Вапцаров" поляна

„Бохеми“
Честване на Деня на народните
будители
Летни театрални празници
„На публиката – с любов“
Международен фестивал на
изкуствата
Музикален "Утринна
фестивал звезда"
„Банско БИЙТ“
XV Банско Филм Фест 2015
V-та Лятна киномания под
звездите
Конкурс-рецитал по стихове на
Никола
Вапцаров,
посветен
на 105
63 години
от разстрела
на Никола
години
от рождението на Никола
Вапцаров
Вапцаров
Честване 112 години от
106 години от- Преображенското
рождението на
Илинденско
Никола Вапцаров
въстание
и Деня на Пирин
Откриване на зимен сезон
XVIII-ти Международен Джаз
Фестивал Банско

м.
29 - 31
декември
август

Централенплощад
площад"Н.
"Н.
централен
Вапцаров"
Вапцаров и читалище
"Н. Вапцаров"
31
централен площад "Н.
декември
Вапцаров" площад "Н.
06
централен
септември Вапцаров"

Коледно
- новогодишни
прояви
VI-ти Фестивал
за оперна
и
класическа музика
„Банско Опера фест”
Празничен концерт в
Новогодишна
вечер
Честване на Съединението
на
България

05
централен площад "Н.
септември Вапцаров"

III Световен конкурс за детска
рисунка „Банско 2015”

22
централен площад "Н.
септември Вапцаров"

Честване на Независимостта на
България

01-05
централен площад "Н.
октомври Вапцаров"

Тържества по случай празника на
гр. Банско
5 октомври – 103 години от
Освобождението

2770 гр.Банско
пл. “Никола Вапцаров” №1
тел.: 0749/ 88611, факс: 0749/ 88633
obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg,

1 N.Vaptsarov Sqr.
2770 Bansko
phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633
obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg

Планирана сума по раздел III
Изразходвани средства
Средства за сметка на общинския бюджет

550 000.00лв.
573 955.40лв.
23 955.40лв.

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТУРИСТИЧЕСКИ СДРУЖЕНИЯ И ДРУГИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ

1. Община Банско подкрепя и стимулира не само културния живот в общината,
но и подпомага националната културна програма за развитие на културата в
България. Община Банско бе дарител на Софийска опера и балет за участието й
в четирилогията “Пръстенът на нибелунга”в гр.Фюсен, Германия – мястото
където се е зародила идеята на знаменитата творба на Рихард Вагнер. В рамките
на реализирания музикален проект /12-17 септември 2015 год./ Община Банско
присъства с рекламна площ в гр.Фюсен и курортът бе промотиран като
атрактивно място за летен и културен туризъм.
Планирана сума по раздел IV
Изразходвани средства

30 000.00лв.
25 542.57лв.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДВАНЕТО НА СЪБРАНИЯ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНСКО
ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК ЗА 2015 ГОД.
Получени средства от Туристически данък за 2015 година: 641 112лв.
Разходвани средства от Туристически данък, съгласно предвидените
мероприятия в Програмата за развитие на Туризма в
Община Банско за 2015 година:
701 113,12 лв.
Средства за сметка на общинския бюджет
60 001,12 лв.
№
по
ред
1

РАЗДЕЛ № И
НАИМЕНОВАНИЕ

Предвидени
средства –
лв.

Усвоени
средства –
лв.

Допълнителни
средства лв.

I. ПОСЕТИТЕЛСКИ
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ИНФОРМАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР,
ИНФОРМАЦИОННО
ОБСЛУЖВАНЕ НА
ТУРИСТИТЕ И
РЕКЛАМНИ
МАТЕРИАЛИ
2

3

4

45 000,00

II.РЕКЛАМА
НА
55 000,00
ТУРИСТИЧЕСКИЯ
ПРОДУКТ И УЧАСТИЕ
НА
ТУРИСТИЧЕСКИ
БОРСИ И ИЗЛОЖЕНИЯ
III.ОРГАНИЗИРАНЕ
НА
СЪБИТИЯ
И 550 000,00
МЕРОПРИЯТИЯ
С
НАЦИОНАЛНО
ЗНАЧЕНИЕ
IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
30 000,00
ТУРИСТИЧЕСКИ
СДРУЖЕНИЯ И ДРУГИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА
ТУРИСТИЧЕСКИЯ
БРАНШ

Допълнително
изразходвани средства
за сметка на
общинския бюджет за

46 504,36

-

1504,36

55 110,79

-

110,79

573 955,40

-

23 955,40

25 542,57

+

4 457,43

-

60 001,12

2015 год.
ОБЩО:
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