ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
В ОБЩИНА БАНСКО ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишната програма за развитие на туризма в Община Банско през 2019 година, разработена
на основание чл. 11 от Закона за туризма е оперативен документ за реализация на основните
приоритети и цели за развитието на общината.
Политиката на Община Банско за развитието на туризма се провежда съгласно Закона за
туризма, в който са дефинирани събития и дейности, които следва да се изпълнят в
съответствие с Националната стратегия за развитие на туризма и Стратегията за устойчиво
развитие на туризма на Община Банско, както и тяхното изпълнение в съответствие с
постъпленията от туристически данък от туристическите обекти.
ЦЕЛИ
Основните цели на Годишната програма за развитие на туризма в Община Банско са:
1.Създаване на добра бизнес среда за развитие и повишаване конкуренто способността на
икономиката;
2.Подобряване средата за правене на бизнес,
конкурентноспособността на туристическия сектор;

подкрепа

за

повишаване

на

3.Стимулиране и промотиране на алтернативни форми на зимния туризъм, базирани на
културно-историческото наследство и уникалните природни дадености на общината;
4.Участие на община Банско в инициативна група от съседни общини за изработване на
Програма за изграждане на регионален клъсър "Туризъм”;
5. Създаване на културни маршрути „Сътворено през вековете” в селищата в община Банско;
6. Изпълнение на Стратегията за опазване на културното наследство;
7.Създаване на цялостна маркетингова и рекламна стратегия „Природа, традиции и
модерност” ;
8. Създаване на нови туристически атракции, с цел привличане на туристи – Скално
образование „Сватбата”;
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9. Рекламиране и промотиране на туристическа дестинация Банско – участия в международни
туристически борси на приоритетните за Банско туристически пазари, както и на нови
такива;
ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ НА ПРОГРАМАТА
Програмата за развитие на туризма в Община Банско през 2019 година предвижда следните
основни дейности, съгласно Закона за туризма, Общинския план за развитие Община Банско
2014-2020 г. и Стратегията за развитие на туризма на Община Банско:
– Създаване на секция в сайта на общината в подкрепа на бизнеса;
– Информиране на бизнеса за бизнес проекти и възможности за инвестиции;
– Организиране на приемна с общински служители и бизнеса
– Серитифициаране на ТИЦ, съгл закона за Туризма;
– Търговска дейност на ПИЦ: продажба на сувенири от местни майстори, картички,
книги за Банско и организиране на екскурзии в района;
– Разработване на отделни рекламно- информационни материални за летни активности,
музеен комплекс, ски център, места за настаняване, карта на Банско;
– Организиране на Културни вечери "Традиции и изкуство" - изложби и демонстрации на
местни занаятчии, фолкорни представления в фоайе на ПИЦ през активния летен
сезон, както и инфотурове из Старинния квартал и културно-историческите обекти;
– Обединяване действията на 23-те общини, в сферата на туризма, оформяне на
регионални туристически продукти и съответно осъществяването на маркетинг и
реклама на тези продукти;
– Обозначаване на мрежата от културно-исторически пътеки;
ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ:
I. ПОСЕТИТЕЛСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, ИНФОРМАЦИОННО
ОБСЛУЖВАНЕ НА ТУРИСТИТЕ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ
Планирана обща сума по раздел I – 70 000 лв.
1. Поддръжка на Посетителски информационен център – обслужващ туристите и града;
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2. Поддръжка на видео екран, разположен на централен площад “Н.Вапцаров”, на който се
публикуват събития от културния календар, видео клипове и снимки от Общината и НП
„Пирин“;
3. Дизайн и отпечатване на рекламни материали:
3.1. Разработване на официален каталог и отделни рекламно - информационни материали за
обща информация за Община Банско, летни активности, музеен комплекс, ски център,
фестивали, Национален парк „Пирин”;
3.2. Изработване на рекламни филми и видеоклипове за Банско;
II. РЕКЛАМА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ - УЧАСТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ
БОРСИ И ИЗЛОЖЕНИЯ. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНИ СРЕЩИ С ТУРОПЕРАТОРИ
И ЖУРНАЛИСТИ. ДИГИТАЛНА РЕКЛАМА
Планирана обща сума по раздел II – 100 000 лв.
1.Международно туристическо изложение EMITT- Истанбул, Турция /31.01- 03.02.2019 г./;
2.Международно туристическо изложение IMTM – Тел Авив, Израел /12 – 13.02. 2019 г./;
3.Международно туристическо изложение „Ваканция и СПА ЕКСПО”- София /14-16.02.
2019 г. /;
4.Международно туристическо изложение INTOURMARKET - Москва, Русия /09-11.03. 2019
г./ - участие с дигитална реклама;
5.Международно туристическо изложение ARABIAN TRAVEL MARKET – Дубай, OAE
/28.04. – 01.05. 2019 г./;
6.Международно туристическо изложение UITM - Киев, Украйна /02 - 04.10.2019 г./;
III. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ С МЕСТНО И
НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ
Планирана обща сума по раздел III – 650 000 лв.
1. Утвърждаване на културен календар 2019 – Община Банско
Дата
01 януари

Място
Централен площад
„Н. Вапцаров"

11 януари

Читалище
Вапцаров"
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„Н.

Културна проява
Традиционен кукерски карнавал.
Съвместна проява на община Банско и
читалище „Никола Вапцаров 1894“
„Да пееш под дъжда”-мюзикъл на
Театрално-музикален продуцентски център
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12-14 април

Читалище
„Н.Вапцаров“

Държавна
опера-Варна,
съвместно
с
Детски
фестивал
на изкуствата
„Планински
Община Банско
перли”

12
21 януари
април

Читалище
„Н.
Читалище
„Н.
Вапцаров"
Вапцаров"
Музеен комплекс –
Банско-Велянова
Читалище
„Н.
къща
Вапцаров"

Международен
балетен
фестивал -концерт
„Да пееш
„Букет за цветница”
– празничен
под дъжда”-мюзикъл на Театралномузикален
продуцентски
център замесен
Държавна
Велики четвъртък:
„Със слънце
е
опера-Варна,
съвместно
с
Община
Банско
хлябът” – Народната традиция по Великден
Честване
на родилната
помощ- месене
– да знаем,Деня
да помним,
да предаваме:
„Бабинден“
на ритуални хлябове и боядисване на

Читалище
„Н.Вапцаров“
Музеен комплексБанско
Централен
площад
„Н. Вапцаров"
Читалище
„Н.Вапцаров“

Музикално-поетична
великденски яйца с природни
вечер „Вино,
багрила.
любов и
още
Съвместна
нещо” проява на читалище „Н.
Вапцаров”146
и Музеен
Честване
години комплекс
от обесването на Васил
Левски
Празничен
Великденски концерт и конкус
за
най-здраво
великденско
яйце, съвместна
„Левски
в българската
литература”–
проява
на читалище
Вапцаров“
и
литературно
четене с „Н.
ученици
от горните
Община Банско
класове
„Гергъовски
люлки”
- възраждане
Зимна киномания
„Snow
cinema” на
традицията

25 април
21 януари
14 февруари
19 февруари
28 април
м. февруари

06
майфевруари Посетителски
Площад
21-23
„Независимост”-гр.
информационен
Добринище
център
06
Площад
–
01 май
мaрт
Читалище
с.
Места
„Н.Вапцаров“
09 май
Читалище
„Н.Вапцаров“
11-12 май
Централен площад
„Н. Вапцаров"
01
18 март
май
03 март
м. май
08
март
м. май
м. март
м. май
21-23 март
м. май
24 май
30 март04 април
м. април

Читалище
Музеен комплекс„Н.Вапцаров“
Банско
Централен площад
Музеен
комплекс„Н. Вапцаров"
Банско
Читалище
Музеен комплекс„Н.Вапцаров“
Банско
Читалище
„Н.Вапцаров“
Музеен
комплексБанско
Читалище
„Н.Вапцаров“
Музеен
комплексБанско
Централен площад
„Н. Вапцаров"
Читалище
„Н.Вапцаров“
Читалище
„Н.Вапцаров“
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Честване
празника
на с.на
Места
„Те правят
празниците
другите“ честване на 1-ви март-Ден на самодееца;
Честване
на Деня на на
Европа
Концерт-продукция
класа по пиано при
читалище „Никола Вапцаров”, по случай
празника
нана
баба
Марта
и Деня на
15-ти
парад
ретро
автомобили
самодееца
Работилница наден
баба
Международен
наМарта.
музеитеИзложба на
мартеници.
Честване 141 години от Освобождението на
Европейска
на музеите
България отнощ
турско
робство и Националния
празник на Република България
Честване на
международния
деннанаСерафим
жената,
Честване
85 години
от смъртта
съвместна
проява
на
Община
Банско
и и
Иванов Боянов/1863-1934/просветен деец
читалище „Н. Вапцаров”
фолклорист/
Международен детски конкурс за красота
„Little Miss
&години
Mister Galaxy
2019” на
Честване
145
от рождението
Димитър Г. Молеров/1874-1961/
Международен Балетен Фестивал
21.03.-„Пепеляшка”
Честване140 години от рождението на проф.
22.03.-„Лебедово
езеро”
Константин
Стефанов
23.03.-„Пепеляшка”
– 12:00
ч.
Тържествено честване
и празничен
концерт
23.03.-„Пепеляшка”
– 18:00 ч.
„Напред, науката е слънце”
по случай 24
Международен
танцов фестивал
„Утринна
май
– Ден на славянската
писменост,
на
звезда”
българската просвета и култура и Ден на
Седмица начиталища.
детската книга – литературни
народните
четения с ученици от началните класове

1 N.Vaptsarov Sqr.
2770 Bansko
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24 май

Централен площад
„Н. Вапцаров"

Община Банско организира официално
изпращане на абитуриентите от трите
гимназии в града.

м. май

Читалище
„Н.Вапцаров“

„Любими книги от любими автори” –
изложба на популярни детски издания

01 юни

Централен площад
„Н. Вапцаров”

02 юни

Централен площад
„Н.Вапцаров”

05 юни

Читалище
„Н. Вапцаров 2010”с. Филипово

„Любимо мое детство” – прояви, посветени
на Деня на детето-1-ви юни-съвместна
проява на читалище „Н.Вапцаров”, Музеен
комплекс-Банско и Община Банско;
... „Жив е той”- честване Деня на Ботев и
загиналите за свободата и независимостта
на България, съвместна проява на
читалище „Никола Вапцаров”, Музеен
комплекс-Банско и Община Банско
Честване на Рамазан - Байрам

1-9 юни

Читалище
„Н.Вапцаров”

Концерт-продукции на класовете на
Детската школа по изкуствата

07 –14 юни

Читалище”Н.Вапца
ров“

Театрален фестивал „На публиката с
любов”

19 юни

Площад
„Възраждане”

Ден на почит към делото на преподобни
Паисий Хилендарски

29 юни

Площад
с. Кремен

Културна програма по случай Петровден

юлисептември

Посетителски
информационен
център
юли-септември Площад
„Независимост”гр. Добринище”
12-14 юли
Градски парк
20 юли
20 юли

Централен площад
„Н. Вапцаров”
Черква
„Св. Николай
Чудотворец”-
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Културни вечери „Традиции и изкуство”

„Добринищко лято 2019” – мероприятия
всяка съботна вечер
Фестивал на българското народно
творчество „Фолклорна магия”
Музикален фестивал/Турне лято
Общоселски курбан за Илинден
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23 юли

м. юли
м. юли
24 –27 юли

с. Кремен
Музеен комплексБанско

Музеен комплексБанско
Музеен комплексБанско
Централен площад
„Н. Вапцаров"

02 август

Централен площад
„Н. Вапцаров"

02 август

м. Харами бунарс. Кремен

м. август

Музеен комплексБанско
Музеен комплексБанско
Музеен комплексБанско
Централен площад
„Н. Вапцаров"

м. август
м. август
06 -10 август
11 август
22-24 август
06 септември

Читалище
„Н.
Вапцаров 2010”с. Филипово
Централен площад
„Н. Вапцаров
Паметник „Банско
помни героите”

06 – 07
септември

Централен площад
„Н. Вапцаров"

22 септември

Паметник „Банско
помни героите”
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Честване 77 години от разстрела на Никола
Вапцаров;
- съвместна проява на читалище „Никола
Вапцаров”, Музеен комплекс-Банско и
Община Банско
Честване 80 години от смъртта на Йонко
Вапцаров 1881-1939
Честване 50 години от смъртта на Елена
Вапцарова 07.04.1882-29.03.1969
Лятна киномания под звездите - издание на
„Банско филм фест”, кинофестивалът за
документални филми, разкриващи
красотата на природата и екстремните
спортове
Честване 116 години от Илинденско –
Преображенското Кръстовденското
въстание. Съвместна проява на Община
Банско, Музеен комплекс-Банско и
читалище „Никола Вапцаров”
Събор по случай 116 години от Илинденско
– Преображенското Кръстовденското
въстание
Честване 150 години от рождението на
Радон Тодев 1869-1903
Честване 110 години от смъртта на Хаджи
Кандид Дъгарадин 1830-1909
Честване 140 години от смъртта на Баньо
Маринов Братанов 06.1853-19.05.1879
Международен Джаз Фестивал Банско 2019
Рей Джелато /Великобритания/ Малина
Мойе /САЩ/
Честване на Курбан Байрам
Фестивал за оперна и класическа музика
„Банско Опера фест”
Честване на 134 –та годишнина от
Съединението на Княжество България с
Източна Румелия-съвместна проява на
Община Банско, Музеен комплекс-Банско и
читалище „Никола Вапцаров”
„Банско Балкан фест“ Фестивал на
Балканската музика
Цеца Величкович
Саша Матич
Честване на 111 години от обявяване
Независимостта на България-съвместна
1 N.Vaptsarov Sqr.
2770 Bansko
phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633
obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg

05 декември

Централен площад
„Н. Вапцаров"
07 декември
Музеен комплекс22 септември Банско
Площад
„Независимост”- гр.
Добринище
05-25
м.септември
декември Читалище
„Н. Вапцаров"
01 октомври Читалище
„Иван Кюлев 1996”м.декември
с.Места
Читалище
„Н. Вапцаров"
01-05
м.октомври
декември
Централен площад
„Н. Вапцаров" и
Бъндеришка поляна
26 декември
Народно читалище
„Д.Благоев”гр. Добринище
28-30 декември Площад
„Независимост”- гр.
12 октомври Добринище
Площад
„Независимост”31 декември
Централен площадгр.
Добринище
„Н.
Вапцаров"
10-15
Читалище „Н.
октомври
Вапцаров"
01 ноември

Читалище „Н.
Вапцаров" и Музеен
комплекс - Банско

м. ноември

Музеен комплексБанско
Музеен комплексБанско
Музеен комплексБанско
Музеен комплексБанско
Музеен комплексБанско

м. ноември
м. ноември
м. ноември
м. ноември

20 - 24 ноември Читалище
Вапцаров"

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

"Н.

проява
Запалване
на Община
на коледните
Банско,
светлини
Музеен
комплекс и читалище „Никола Вапцаров”;
Честване 110 години от рождението на
Никола
съвместнанапроява
на
Прояви Вапцаров,
по случай празника
гр.
Община
Добринище
Банско, Музеен комплекс и
читалище „Никола Вапцаров”
Открит
Традиционни
урок по
зимни
повод
празници,
100 години
Коледни
от
рождението
тържества ина
Новогодишни
Николай Хайтов
концертипродукции
на класовете
в школата
Честване
- Ден
на възрастните
хора при
читалище „Никола Вапцаров”
„Бяла коледа” – литературно четене с
ученици
от по
началните
часове на гр.
Тържества
случай празника
Банско
Откриване
- 5 октомври
на зимен –сезон
107 години
2019/2020
от
Освобождението на Банско от турско
робство-концерти, срещи, изложби и др.съвместни прояви
на Община
Банско,
Поздравителен
Коледен
концерт
и Коледен
Музеен комплекс-Банско и читалище
базар
„Никола Вапцаров”;
Концерт-спектакъл
Вечери
на капамата „Светилник под гордия
„Пирин”
Международен фолклорен фестивал за
Празничен
концерт
в Новогодишната
вечер
танцови
клубове
„Шарена
стомна 2019”
Прояви, посветени на 125 години
читалищно дело в Банско
„Поклон вам, будители народни“- честване
на Деня на народните будители-съвместна
проява на Община Банско, Музеен
комплекс-Банско, читалище „Никола
Вапцаров” и училищата в гр. Банско;
„Будители от Банско – открит урок с
ученици от средните класове
Честване 270 години от построяването на
Рилски метох 1749 г
Честване 110 години от смъртта на Уста
Глигор Доюв 1810-1839 г.
Честване 120 години от смъртта на Лазар
Глушков-строител, възрожденец 1804-1899
Честване 175 години от рождението на
Георги Симеонов Молеров 1844-1876
Честване 205 години от рождението на
Тодор Хаджирадонов
Международен Банско филм фест –
фестивал на планинарския филм
Ерих Уайхенмайер /САЩ/
Давид Лама /Австрия/
1 N.Vaptsarov Sqr.
2770 Bansko
phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633
obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg

Организиране на различни изложби и демонстрации на местни занаятчии във фоайето на
Посетителски информационен център през активния летен сезон /05.07.2019 г. – 24.09.2019 г./
под надслов Културни вечери “Традиции и изкуство”;
3. Организиране на фиксирани /по ден и час/ инфотурове с екскурзовод от Музеен комплекс
Банско по музеите и старинния квартал с цел популяризиране на културно-историческото
наслeдство на Банско;
IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТУРИСТИЧЕСКИ СДРУЖЕНИЯ И ДРУГИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ
Планирана обща сума по раздел IV – 10 000 лв.
1. Участие на Община Банско в работни срещи и други инициативи с представители на
администрацията, бизнеса, туристическия бранш и други свързани с тях организации за
популяризиране и представяне на възможностите за туризъм в община Банско;
2. Взаимодействие с туристическите сдружения в Община Банско и подпомагане на дейността
им по обединяването им.

V. ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА, ОБСЛУЖВАЩА
ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНСКО, ВКЛЮЧИТЕЛНО
МЕСТНИТЕ ПЪТИЩА ДО ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ
Планирана обща сума по раздел V – 50 000 лв.
1. Рехабилитация на улици и тротоари;
2. Озеленителна дейност.
ОБЩА СУМА ПО ПРОГРАМА 2019 ГОД. – 880 000 лв.
ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В
ОБЩИНА БАНСКО ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
I. Приходна част на Програмата за развитие на туризма в Община Банско за 2019 г.
Средствата за развитие на туризма и реализирането на посочените дейности, съгл. чл. 60,
2770 гр.Банско
пл. “Никола Вапцаров” №1
тел.: 0749/ 88611, факс: 0749/ 88633
obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg,
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ал.1, от Закона за туризма се набират от туристическия данък, определен по реда на
Закона за местните данъци и такси;
II. Разходна част на Програмата за развитие на туризма в Община Банско за 2019 г.
Съгласно чл. 61т. от ЗМДТ приходите от туризъм се изразходват по приета от Общински съвет
– Банско годишна програма за развитие на туризма и утвърдените от Кмета на Община
Банско вътрешни правила за регламентиране дейностите по изразходване на средствата от
туристически данък, единствено за дейности по чл.11, ал.2 от Закона за туризма:
1. Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на
общината, включително местните пътища до туристически обекти;
2. Изграждане и функциониране на туристически информационни центрове и организация на
информационното обслужване на туристите;
3. Изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост или за
които правото за ползване и управление е предоставено на общината;
4. Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят
за развитието на туризма;
5. Провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в общината;
6. Реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на туристически
изложения;
7. Взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в съответната
организация за управление на туристическия район;
8. Подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти.
ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА
ТУРИЗМА ЗА 2019 ГОДИНА.
Внесен туристически данък за 2018 год.:
875 989 лв.
Планирана сума за изпълнение на програма туризъм 2019 год.: 880 000 лв.
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
Приложение към Програма за развитие на туризма в Община Банско през 2019 г.
Годишната програма за развитие на туризма в Община Банско за 2019 година е разгледана,
обсъдена и одобрена от Консултативния съвет по въпросите на туризма на основание чл.13
ал.6 от Закона за туризма на 23.01.2019 год.
Съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма Програмата е приета от Общински съвет-Банско с
решение № 937 от Протокол № 49/28.03.2019 год., съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за
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туризма.
Програмата за развитие на туризма в Община Банско за 2019 г. цели реализация на основните
приоритети и цели за развитието на Общината и е отворен и гъвкав документ, подлежащ на
промяна, допълване и усъвършенстване, в отговор на възникнали нови потребности и в
съответствие с променящите се условия, нормативна база и икономическа среда.

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

