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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА 

В ОБЩИНА БАНСКО ПРЕЗ 2016 ГОДИНА 
 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Годишната програма за развитие на туризма в Община Банско през 2016 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 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 на конкурентноспособността 

на икономиката - анализ на възможностите за изграждане на надобщински клъстер 

„Туризъм”; 

 

 

2. Рекламиране и промотиране на туристическа дестинация Банско – участия в  

международни туристически борси  на приоритетните  за Банско туристически пазари; 

 

3. Отпечатване на рекламни материали за нуждите на ПИЦ и създаване на карта на 

културно-историческите, архитектурни и религиозни забележителности в общината; 

Изработване летен и зимен филм/клип  за Банско.  

 

 

4. Създаване на общ календар на всички спортни и културни събития независимо от 

организатора на  събитието - община, частна компания, НПО и превеждането му на мин.  

5 езика; 

 

5. Обогатяване на летните активности, като се създадат нови летни преживявания; 

 

6. Организиране на различни изложби и демонстрации на местни занаятчии, фолклорни 

представления във фоайето на ПИЦ през активния летен сезон  със заглавие Културни 

вечери ”Традиции и изкуство”; 
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7. Създаване на силно емоционален бранд на Банско като дестинация за целогодишен 

туризъм - Бранд Банско; 

 

8. Създаване на стандарти за качество и управление на марката за качество „Уникално 

Банско”. 

 

9. Организиране на фиксирани (по ден и час) инфотурове с екскурзовод от музеен комплекс 

Банско по музеите и старинния квартал – реализиране на проект “Разходка из старинния 

град”;   

 

10. Намаляване на сивия сектор в Община Банско- извършване на проверки на места за 

настаняване и заведения за хранене и развлечение;  

 

11. Актуализиране  на туристически портал  www.visit-bansko.bg – системно обновяване  и 

обогатяване съдържанието на портала и превеждането му на няколко езика; 

 

12. Популяризиране на интернет базирана географска информационна система на НП 

”Пирин”  - gis.pirin.bg, новия посетителско-информационен център НП “Пирин” – Банско и 

организираните от дирекцията на парка “Дни на Пирин”; 

 

13. Прочване на възможностите за изграждане на хеликоптерна площадка в границите на 

Община Банско; 

 

14. Уплътняване на Ски зона  - Банско и изграждане на втора кабинкова линия. 

 

 

 

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ НА ПРОГРАМАТА 

 

Програмата за развитие на туризма в Община  Банско през 2016 година предвижда следните 

основни дейности, съгласно Закона за туризма, Общинския план за развитие Община 

Банско 2014-2020г. и Стратегията за развитие на туризма на Община Банско: 

 

•  Изготвяне на анализ  за създадени други клъстери “Туризъм” в България и ЕС.   

 

• Участие в международни туристически изложения в България, Турция, Румъния, 

Македония, Сърбия, Израел, Гърция, съвместно с представители на хотелиерския и 

туроператорски бизнес. Включване с рекламни материали в специализирани издания. 

 

•  Дизайн и отпечатване на рекламно-информационни материали  за Банско. 

 

• Обединяване на спортни и  културни  събития, както и такива  организирани от частни 

фирми в един календар на Община Банско. 

 

• Формиране на бюджета на културната програма и одобряването и от Общински съвет 

Банско.  
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 • Утвърждаване на програма  и график за ползване на  Посетителски информационен 

център за демонстрации на местни занаятчии и разполагане на изложби. 

 

•  Създаване на брандингова стратегия. Изпълнение на стратегията за реализиране на 

крайния продукт – Бранд Банско. 

 

 

• Уточняване на критериите и правила за създаване на марката за качество “Уникално 

Банско”. Провеждане на кампания за разясняване на стандарти и условия за марката. 

 

 

• За разнообразяване престоя на туристите – създаване на нови атракции: 

   

  - стена за катерене 

 

  - велоалеи до гр.Добринище, съседните села и НП “Пирин” 

 

  - въжен парк  

 

 

• Дейности по подпомагане получаването на разрешение за изграждането на втора кабинка 

и уплътняване на Ски зона – Банско. 

   

 

  

ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ: 

 

 

I. ПОСЕТИТЕЛСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА 

ТУРИСТИТЕ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ  

 

Планирана обща сума по раздел  I – 35 000 лв. 

 

 

1. Поддръжка  на Посетителски информационен център – обслужващ туристите и града; 

 

2. Поддръжка  на видео екран, разположен на централен площад “Н.Вапрацоров”, 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. Дизайн и отпечатване на отделни рекламно-информационни материали /флаери/ за 

летни активности, музеен комплекс, ски център, места за настаняване и хранене; 

 

3.2. Отпечатване на  карта на културно-историческите, архитектурни и религиозни 

забележителности в общината; 
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3.3. Изработване на летен и зимен филм/клип за Банско;   

 

4. Създаване на общ календар на всички спортни и културни събития независимо от 

организатора на събитието – община,  частна компания, и НПО и превеждането му на мин. 5  

езика; 

 

 

 

II. РЕКЛАМА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ И УЧАСТИЕ НА 

ТУРИСТИЧЕСКИ БОРСИ И ИЗЛОЖЕНИЯ 

 

 

Планирана обща сума по раздел II – 65 000 лв. 

 

1. Международно туристическо изложение EMITT- Истанбул, Турция – 28 - 31 януари  

2016;  

 

2. Международно туристическо изложение  IMTM – Тел Авив, Израел, 09-10 февруари 

2016; 

 

3. Международна туристическа борса „Ваканция и СПА ЕКСПО”, София  11 – 13 февруари  

- 2016; 

 

4. Международно туристическо изложение  SAJAM TURIZMA  - Белград, Сърбия 18 – 22 

февруари 2016; 

 

 

5. Международно туристическо изложение – SKOPJE TRAVEL MARKET – Скопие, 

Македония –  7 – 9 май  2016; 

 

6. Международно туристическо изложение TTR – Букурещ,  Румъния –10 - 13 ноември 

2016;   

 

7. Международно туристическо изложение  PHILOXENIA – Солун, Гърция - 10 - 13 

ноември 2016; 

 

8. Международно туристическо изложение  Travel Turkey Izmir – Измир, Турция -  декември 

2016; 

 

8. При желание  от туристическия бизнес може да се организира съвместно участие на 

туристическите изложения в Чехия, Унгария и Полша в рамките на националните щандове 

на България, организирани  от Министерството на Туризма:  

- HOLIDAY WORLD, Прага, Чехия,  18-21 февруари 2016 

- UTAZAS, Будапеща, Унгария, 03-06 март 2016  

- TTWARSAW, Вaршава, Полша, м. ноември 2016 
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III. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ С МЕСТНО И 

НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ 

 

Планирана обща сума по раздел III – 600 000 лв. 
 

1.Утвърждаване на културен календар 2016 – Община Банско. 

 

 

Дата  Място  Културна проява  

01  януари 

 

централен площад 

"Н. Вапцаров" 

 

Празничен фолклорен концерт и 

традиционен кукерски карнавал 

 

05-09 

януари 

Читалище "Н. 

Вапцаров" 

Балетен Фестивал  

21 януари 

 

Читалище "Н. 

Вапцаров" 

Честване  на 

Бабинден.Пресъздаване на 

ритуала“Поливане“ 

 

12 

февруари 

 

читалище“Н.Вапца

ров“ 

 

„На чаша вино и глътка любов“- 

музикално-поетична вечер, по 

случай Деня на влюбените и 

Трифон зарезан 

 

15-28 

февруари 

 

тържествена зала 

на читалище 

„Никола Вапцаров“ 

 

Концерт-продукция на Школата на 

пиано  

 

м. февруари Дома на 

изкуствата     

 
 

143 години от обесването на Васил 

Левски - беседа за Апостола 

 

01-03 мaрт 

 

читалище „Никола 

Вапцаров” 

 

„…Те правят празниците на 

другите“ 

Честване на 1-ви март-Ден на 

самодееца 

 

01-07 мaрт 

 

 

читалище“Н.Вапца

ров“ 

Работилница на баба Марта. 

Изложба и базар на мартеници 

 

03 март 

 

паметник "Банско 

помни героите" 

Честване на Националния празник 

на Република България 
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08 март 

 

читалище“Н.Вапца

ров“ 

 

„Усещане за жена“  -честване на 

Деня на жената 8-ми март  

 

07-13 март 

 

читалище“Н.Вапца

ров“ 

 

„Цветен салон“- изложба на жени-

художнички от Банско 

 

12-17 март 

 

град Банско и 

Бъндеришка поляна  

 

Хоризон фестивал Банско 2016 

 

21 март  

 

 

читалище“Н.Вапца

ров“ 

„Пролет е“ – забавна вечер 

 

23 мaрт  

 

Общински сгради в 

Община Банско  

Часът на Земята 

 

01 април 

 

читалище "Н. 

Вапцаров" 

 

Честване на международния ден на 

хумора и шегата 

 

01-10 април читалище "Н. 

Вапцаров" 

 

Седмица на детската книга – среща 

с писател, изложба на рисунки на 

любими литературни герои 

23 април 

 

читалище“Н.Вапца

ров“ 

 

„Банско чете“ – литературно 

четене, по случай Световния ден  

на книгата 

 

20-30 април читалище“Н.Вапца

ров“ 

Честване 140 години  от 

Априлското въстание 

 

20-30 април читалище“Н.Вапца

ров“ 

Концерт “Бански старчета“ 

 

20-30 април читалище“Н.Вапца

ров“ 

Концерт“Клавирна барокова 

музика“ на Школата пиано 

 

м.април Музей 

„Н.Вапцаров“  

Изложба „Цветна магия от 

Ямболско“ на Регионален 

исторически музей – Ямбол 

 

м.април Музей 

„Н.Вапцаров“  

140 години Априлска 

епопея.Тематична вечер: „ Робът се 

бори за свобода, а свободния за 

съвършенство“ 
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24 април 

 

читалище "Н. 

Вапцаров" 

 

Празничен концерт  "Цветна 

Цветница" 

28 април 

 

 

 

читалище 

„Н.Вапцаров“ 

Работилница “Шарено великденско 

яйце“- фолклорна обредност-как се 

боядисват великденски яйца в 

Банско. Изложба. 

 

01 май 

 

централен площад 

"Н. Вапцаров" 

 

Празничен Великденски концерт 

 

9 май 

 

читалище“Н.Вапца

ров“ 

 

Честване  Деня на Европа 

 

3-15 май читалище“Н.Вапца

ров“ 

Поетична вечер, посветена на  150 

години от рождението на Пенчо 

Славейков 

  

 

10-15 май читалище“Н.Вапца

ров“ 

Драматизация по  приказка на Ран 

Босилек по повод 130 години от 

рождението му 

 

18 май 

 

Музеен комплекс - 

гр. Банско 

 

Честване на  Международния ден 

на музеите. Ден на отворени врати. 

 

24 май 

 

централен площад 

"Н. Вапцаров" 

 

Честване Деня на българската 

просвета, култура и на славянската 

писменост. Ден на народните 

читалища и 160 години от първото 

честване на Празника 24 май.  

Концерт на самодейни състави и 

изпълнители при читалище “Н. 

Вапцаров“ 

 

м.май Музей 

„Н.Вапцаров“  

„ На ползу роду…“ Вечер посветена 

на видни бански възрожденци 

 

 

01  юни стадион „Св. „Щастливо детство” - прояви, 
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 Петър“ 

 

посветени на Международния Ден 

на детето 

 

01-06 юни читалище “Никола 

Вапцаров” 

 

Изложба детски рисунки 

“Българските народни приказки в 

картини“ 

 

02 юни 

 

централен площад 

"Н. Вапцаров" 

 

„…Жив е той“- честване на Деня на 

Ботев и загиналите за свободата на 

България и 135 годиини от слизане 

на Ботевата чета на българския 

бряг край Козлодуй 

 

01-06 юни читалище “Никола 

Вапцаров” 

Концерт – продукции на класовете  

на Детската школа по изкуствата 

при читалище „Н.Вапцаров“ 

 

10-15 юни читалище “Никола 

Вапцаров” 

Честване на 155 години от  

публикуването на  сборника 

„Български народни песни“ на 

братята Димитър и Костадин 

Миладинови 

 

19 юни ДИЦ „Св. Паисий 

Хилендарски“ 

Ден на Св. Паисий Хилендарски. 

Вход  Безплатен.  

 

м.юни Дом на изкуствата Изложба живопис   

 

1 – 7 юли 

 

читалище “Никола 

Вапцаров” 

 

Летни театрални празници „На 

публиката – с любов“  

 

10-15 юли читалище “Никола 

Вапцаров” 

 

Концерт „Банска младост“ 

 

15-16 юли централен площад 

"Н. 

Вапцаров"/стадион 

„Св. Петър“ 

 

Музикален Фестивал „Банско 

БИЙТ“ 

23 юли   централен площад 

"Н. Вапцаров 
74 години от разстрела на Никола 

Вапцаров 

20-23 юли 

 

 

централен площад 

"Н. Вапцаров" 

Лятна киномания под звездите - 

издание на „Банско филм фест”, 

кинофестивалът за документални филми, 

разкриващи красотата на природата и 

екстремните спортове 

 

22 юли 

 

 

Дом на изкуствата 

 

74 години от разстрела на Никола 

Вапцаров 

 

01-03 

август 

 

Парк Пирин  Честване 113  години от 

Илинденско - Преображенското 

въстание 

 и Деня на Пирин 

 

06 -13 

август 

 

централен площад 

"Н. Вапцаров" 

 

Международен Джаз Фестивал 

Банско 

 

25-27 

август 

 

централен площад 

"Н. Вапцаров 

 

Фестивал за оперна и класическа 

музика „Банско Опера фест” 

 

2-3 

септември  

централен площад 

"Н. Вапцаров" 

 

„Банско Бохеми“ Фестивал на 

Балканската музика 

06 

септември 

 

централен площад 

"Н. Вапцаров" 

 

Честване на Съединението на 

България 

 

03 

септември 

 

 

централен площад 

"Н. Вапцаров" 

 

Световен конкурс за детска 

рисунка „Банско 2016” 

 

22 

септември 

 

централен площад 

"Н. Вапцаров" 

Честване на Независимостта на 

България 

 

20-24 

септември 

читалище "Н. 

Вапцаров" 

 

„Обич“ музикално поетична   

композиция, по повод  130 години 

от рождението на Дора Габе 

 

23-30 

септември 

читалище "Н. 

Вапцаров" 

 

Постановка на читалищен 

младежки театър  

 

01 

октомври 

читалище "Н. 

Вапцаров" 

Честване световния ден на 

музиката 



               

  
 

2770 гр.Банско                                                                                                          1 N.Vaptsarov Sqr. 

пл. “Никола Вапцаров” №1                                                                                                                                               2770 Bansko 

тел.:   0749/ 88611,  факс: 0749/ 88633                                         phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633 

obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg,         obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg

                                                                        

  

01-05 

октомври 

 

централен площад 

"Н. Вапцаров" 

 

Тържества послучай празника на 

гр. Банско  

5 октомври – 104 години от 

Освобождението  

 

19 

октомври 

 

читалище "Н. 

Вапцаров" 

 

„Щедро сърце“- честване на  

Националния ден на 

благотворителността 

 

01 ноември 

 

 

читалище "Н. 

Вапцаров" 

 

Честване на Деня на народните 

будители 

01-10  

ноември 

 

читалище "Н. 

Вапцаров" 

 

Среща с  творци от Банско 

 

23-27 

ноември 

 

читалище "Н. 

Вапцаров" 

 

Банско Филм Фест  

 

30ноември-

03декември 

 

 

читалище "Н. 

Вапцаров" 

 

Международен фестивал на 

изкуствата "Утринна звезда"  

 

07 декември 

 

читалище "Н. 

Вапцаров" 

 

Честване на 107 години  от 

рождението на  Никола Вапцаров 

 

07 декември 

 

Дом на изкуствата 

 

107 години от рождението на 

Никола Вапцаров. Конкурс за 

написване стихотворение и есе 

посветено на поета. 

 

м. декември 

 

 

Централен площад 

"Н. Вапцаров" и 

Бъндеришка поляна 

 

Откриване на зимен сезон 

 

м. декември 

 

Централен площад 

"Н. Вапцаров" 

Откриване на Коледен базар 

централен площад "Н. Вапцаров" 

 

20-31 

декември 

 

Централен площад 

"Н. Вапцаров" и 

читалище "Н. 

Коледно - новогодишни прояви 
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2. Организиране на конкурс под мотото “Убаво е в Банско” /”It feels good in Bansko”/ - 

споделяне на позитивни и забавни клипове, снимки и моменти  от прекарана ваканция в 

Банско;  

 

3. Организиране на различни изложби и демонстрации на местни занаятчии във фоайето на 

Посетителски информационен център през активния летен сезон/ с начало 24.06.2016 – 

03.09.2016 г./ - под надслов  Културни вечери  “Традиции и изкуство”;  

 

4. 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;  

 

 

5. Обособяване на места и подобряване състоянието на велоалея до Археологически 

комплекс “Св.Никола”  за включване в еднодневни турове и допълнително поставяне на 

указателни табели ,включително и до късно антична крепост “Ситан кале”;  

 

 

 

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТУРИСТИЧЕСКИ СДРУЖЕНИЯ И ДРУГИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ 

 

Планирана обща сума по раздел IV – 20 000 лв. 

 

1. Създаване на стандарти за качество и управление на марката за качество “Уникално 

Банско”.  

 

2. 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;  

 

2.1. “Дни на Банско” – представяне на Община Банско в Европейския парламент в Брюксел 

на 14.03.2016 година. 

 

3. Взаимодействие с туристическите сдружения в Община Банско и подпомагане на 

дейността им по обединяването им. 

Вапцаров"  

31 декември 

 

централен площад 

"Н. Вапцаров" 

 

Празничен концерт в Новогодишна 

вечер   
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4. Честване 30 години от балканиадата в Банско – м.март 2016г. 

 

 

ОБЩА СУМА ПО ПРОГРАМА 2016 Г.   – 720 000 ЛВ. 

 

 

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В 

ОБЩИНА БАНСКО ПРЕЗ 2016  

 

I. Приходна част на програмата за развитие на туризма в община Банско  за 2016г. 

Средствата за развитие на туризма и реализирането на посочените дейности, съгл. чл. 60, 

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 2016 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 

борси и 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 2016 Г. 
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Остатък от 2015: 0.00  лв. 

Внесен туристически данък  до 21.01.2016 год.: 714 000 лв.  

Планирана сума за изпълнение на програма туризъм 2016 -  720 000  лв. 

 

 

 

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

 

 

Приложение към Програма за развитие на туризма в Община Банско през 2016 г. 

Годишната програма за развитие на туризма в Община Банско за 2016 година е разгледана, 

обсъдена и одобрена от Консултативния съвет по въпросите на туризма на основание чл.13 

ал.6 от Закона за туризма на 21.01.2016 година. 

Съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма Програмата е приета от Общински съвет-Банско 

с решение  №....... от Протокол   № ...../........2016 год., съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за 

туризма. 

 

 

Програмата за развитие на туризма в Община Банско за 2016 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. 

 

 

 

 


