ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДВАНЕТО НА СЪБРАНИЯ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНСКО
ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК ЗА 2018 ГОДИНА

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 2018 година от
Консултативния съвет по туризъм по протокол № 29/ 23.01.2019 год., същия приет и
от Общински съвет – Банско с решение №937 по протокол №49/28.03.2019 г. се
изготвя следния годишен отчет за разходването на събрания на територията на
Община Банско туристически данък.
Планирани средства от туристически данък в бюджет 2018 година 910 000 лв.
Постъпили средства от туристически данък за 2018 година
Постъпили средства от годишен наем на указателни табели
Общо постъпили средства за 2018 година

867 949 лв.
8040 лв.
875 989 лв.

ПРЕДВИДЕНИ И РЕАЛИЗИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ ОТ ГОДИШНАТА
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА БАНСКО ЗА 2018
ГОДИНА, КОИТО СА ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВАТА СЪБРАНИ ОТ
ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК:
I. ПОСЕТИТЕЛСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, ИНФОРМАЦИОННО
ОБСЛУЖВАНЕ НА ТУРИСТИТЕ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ
1. Поддръжка на Посетителски информационен център – обслужващ туристите и
града;
2. Поддръжка на видео екран, разположен на централен площад “Н.Вапцаров”, на
което се публикуваха всички събития от културния календар на Община Банско,
видеоклипове и снимки от общината и НП”Пирин”.
3. Дизайн и отпечатване на рекламно-информационни материали за Банско – с цел
рекламиране на града като дестинация в ежедневната работа на Посетителски
информационен център и по време на туристически изложения и други
представителни мероприятия бяха разработени и отпечатани следните рекламни
материали:
3.1. Преиздаване на рекламна дипляна /в 3 езикови версии/ с нова
приоритетните пазари - на английски, румънски и руски език;
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3.2. Рекламни афиши, билборди, плакати, винили, картички с визия лятна фестивална
дестинация за 2018 и 2019 година /с генериран QR код - виртуална разходка на Ски
Зона Банско/, зимна картичка /с генериран QR код - зимен клип/, флаери за
фестивалите от Културния календар на Община Банско за 2018 г, детайлна карта на
района на Банско с отразени трасета за планинско колоездене; рекламни сувенири,
брандирани с герба на Община Банско;
3.3. 10 броя туристическа карта на гр.Банско монтирана на дървени табла,
разположени на възлови места в района на града;
3.4. Изработка, демонтаж и монтаж на указателни позиции, които са разположени на
31 броя информационни табла монтирани в района на гр. Банско
3.5. Изработване и излъчване на рекламни филми и видеокпипове за Банско:
- изработване на видеофилм – представяне и реклама на курортния център Банско с
работно
заглавие „БАНСКО-ЗИМНАТА ФЕЕРИЯ НА БЪЛГАРИЯ” в турската
телевизия Тек Румели
- изработване и излъчване на филм и клип за Банско с наименование”Банско-природа,
традиции, модерност” в телевизионната програма на медийна група „Глобус Медия
Груп”
- заснемане на виртуални разходки на ски писти в Банско в HDR режим, който
позволява високо ниво на детайл и равномерна осветеност на панорамните
изображения, като са използвани най-висок клас професионална фотографска техника
и дрон последно поколение
- виртуално заснемане на културно - исторически обекти и Национален парк Пирин
Планирана сума по раздел I
Изразходвани средства
Преразход

78 000 лв.
112 572 лв.
37 572 лв.

II. РЕКЛАМА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ БОРСИ И ИЗЛОЖЕНИЯ

ПРОДУКТ

И

УЧАСТИЕ

НА

1. Рекламиране и промотиране на туристическа дестинация Банско – през 2018
година Община Банско, съвместно с представители на хотелиерския бизнес взе
участие в следните международни туристически борси, планирани в Годишната
програма за развитие на туризма:
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- Международно туристическо изложение EMITT- Истанбул, Турция /25- 28
януари 2018 г./ участие със самостоятелен щанд;
- Международно туристическо изложение IMTM – Тел Авив, Израел, /06-07
февруари 2018 г./ участие на информационен щанд на Министерството на туризма;
- Международно туристическо изложение „Ваканция и СПА ЕКСПО”- София, /1416 февруари 2018 г./ участие със самостоятелен щанд;
- Международно туристическо изложение SAJAM TURIZMA - Белград, Сърбия /2225 февруари 2018 г./ участие със самостоятелен щанд;
- Международно туристическо изложение INTOUR MARKET – Москва, Русия /1012.03.2018 г./ участие на национален щанд на Министерството на туризма;
- Международно туристическо изложение MITT – Москва, Русия /13-15 март 2018
участие на национален щанд на Министерството на туризма /;
- Международно туристическо изложение ARABIAN TRAVEL MARKET – Дубай,
OAE /22-25 април 2018 г./ участие на информационен щанд на Министерството на
туризма;
- Международно туристическо изложение UITM 2018 Киев,Украйна / 03 - 05.10.2018
г./ участие на национален щанд на Министерството на туризма;
Международно
туристическо
изложение
Планините
на
България
„Гостоприемство в четири сезона”- гр. Смолян, България /18 - 20.10.2018 г.
участие със самостоятелен щанд /;
- Международно туристическо изложение TTR – Бущурещ, Румъния /15 – 18.11.
2018 г./ участие със самостоятелен щанд;
- Международно туристическо изложение TT WARSAW – Варшава, Полша /22 24.11.2018 г./ участие на информационен щанд на Министерството на туризма;
- Международно туристическо изложение GREEK TOURISM EXPO - Атина,
Гърция /07 - 09.12.2018 г./ участие със самостоятелен щанд.
- Специализирано изложение „Общинско Експо 2018” - к.к. „Албена”, България /01
- 03.10.2018 г. участие със самостоятелен щанд /;
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- Втори „Международен конгрес на световните цивилизации и историческите
маршрути”-гр. София/15-16.11.2018/ - участие със самостоятелен щанд;
За първи път официално беше представена високотехнологичната виртуална разходка
на ски зона Банско, като паралелно с това участниците във форума имаха възможност
да се запознаят с фолклорното ни богатство, както и да опитат от нашата запазена
марка сухо мезе „Бански бут”. Защото Банско е атрактивно именно с уникалната
комбинация между традиции и история от една страна и високи технологии и модерна
туристическа база от друга страна.
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 с много
атракции. Освен с приоритетния ски-туризъм, на туристическите агенти и
туроператори бяха представени възможностите за природен, фестивален,
алтернативен и конгресен туризъм, както и MICE и СПА/Уелнес.
Планирана сума по раздел II
Изразходвани средства
Излишък

95 000 лв.
76 174 лв.
18 826 лв.

III. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ С МЕСТНО И
НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ
1. Утвърждаване на културен календар на Община Банско за 2018 година.
2. Община Банско сътвори уникален проект, с който едновременно с разнообразяване
престоя на туристите съхранява местните традиции, обичаи и фолклор. За четвърта
поредна година, по време на активния летен сезон, Община Банско със съдействието
на Музеен комплекс – Банско и Читалище
„Никола Вапцаров” организира програмата КУЛТУРНИ ВЕЧЕРИ „ТРАДИЦИИ И
ИЗКУСТВО”. В продължение на повече от три месеца Посетителския информационен
център се превърна в своеобразен форум на банската култура.
Жители и гости на града имаха възможност да участват в организирани демонстрации
и да научат позабравени вече занаяти и умения - предене и пресукване на вълна,
плетене на шушони, бродириране на сувенирни топки, плетене на кука игла,
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изработка на сувенири от тъкани, везане на гоблени, демонстрация на българска
бродерия и дърворезба. Тъкането на разбой в музей „Велянова къща" е една от
атракциите, заложени в програмата, като успява да пренесе хората в друг отминал
свят - автентичен и цветен. 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
Посетителски информационен център беше предоставено на местни художници и
артисти, които в организираните четиринадесет изложби показаха своите
произведения на обществеността и гостите на града.

Дата
01 януари

Място
Централен
площад "Н.
Вапцаров"

04-06 януари

Читалище "Н.
Вапцаров"

21 януари

Читалище "Н.
Вапцаров"

м. януари

Читалище“Н.В „Ботев в литературата и
апцаров“
изкуството“ – изложба на книги
по повод 150 год. от рождението
на Хр. Ботев
Музеен
170 години от рождението на
комплекс Христо Ботев
Банско
Музеен
140 години от рождението на
комплекс Пейо Яворов
Банско
Читалище“Н.В Международен танцов фестивал
апцаров“
„BANSKO GRAND OPEN

м. януари

м. януари

10 и 11
февруари
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Културна проява
Традиционен кукерски празник.
Съвместна проява на община
Банско и читалище „Н. Вапцаров
1894“
Международен Балетен Фестивал
04.01- „Лешникотрошачката”
05.01 – „Лебедово езеро”
06.01 – „Зле опазеното момиче”
Честване на Деня на родилната
помощ –“Бабинден“
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14 февруари

Читалище“Н.В „Любовта, без която не можем“апцаров“
среща с творчеството на Боби
Кастеелс
17:30ч

17 февруари

„Посетителск
и
информационен
център”

19 февруари

Читалище“Н.В Честване на 145 години от
апцаров“
обесването на Васил Левски –
съвместна проява на СУ „Неофит
Рилски и читалище „Н.
Вапцаров“

22 – 24
февруари

„Посетителск Зимна киномания
и
информационен
център”

26 февруари

Читалище“Н.В Концерт на НФА „Филип Кутев”
апцаров“
18:30ч

28 февруари

Читалище“Н.В Концерт-продукция на класа по
апцаров“
пиано към читалище „Н.
Вапцаров“
17:30ч

01 мaрт

Хотел
„Регнум”

01 мaрт

Читалище“Н.В Честване на 140 години от
апцаров“
освобождението на България от
турско робство
Концерт-спектакъл на СУ
„Неофит Рилски”
Читалище“Н.В Честване на 140 години от
апцаров“
освобождението на България от

02 мaрт
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Класическа музика от операта„La
Serva Pardona” от Джовани
Паизиело
17:00ч

„…Те правят празниците на
другите“ - честване по случай
деня на самодееца
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01 мaрт

03 март

08 март

турско робство
Концерт-спектакъл на НУ „Св.
Паисий Хилендарски”
Площад „Н.
„Да окичим пътеката на Баба
Вапцаров“
Марта” - изложба на ръчно
изработени мартенички и
награждаване от конкурса „Нека
заедно посрещнем Баба Марта”
11:00ч
Паметник
Национален празник на
"Банско помни Република България
героите"
„Българската свобода“ –
честване на 140 години от
освобождението на България от
турско робство
Читалище“Н.В Честване на международния ден
апцаров“
на жената, съвместна проява на
Община Банско и читалище „Н.
Вапцаров”

9 и 10 март

Читалище“Н.В Конгрес на стоматолози
апцаров“
-голям салон

11-17 март

Читалище“Н.В Международен детски конкурс за
апцаров“
красота „Little Miss & Mister
-голям салон
Galaxy 2018”

23-26 март

Читалище“Н.В Детски фестивал на изкуствата
апцаров“
„Планински перли”

25 -30 март

Читалище“Н.В Великденско представление на
апцаров“
децата от театрални студиа към
читалище „Н. Вапцаров“

30 март

Читалище“Н.В „Цветен 1-ви април“ –концертапцаров“
спектакъл с участието
самодейни състави и артисти на
читалище „Н. Вапцаров“
Музеен
Велики четвъртък: „Със слънце
комплекс –
замесен е хлябът” – Народната

5 април
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БанскоВелянова къща

традиция по Великден – да знаем,
да помним, да предаваме: месене
на ритуални хлябове и
боядисване на великденски яйца
с природни багрила. Съвместна
проява на читалище „Н.
Вапцаров” и Музеен комплекс
11:00 часа
Празничен Великденски концерт
и конкус за най-здраво
великденско яйце, съвместна
проява на Община Банско и
читалище „Н. Вапцаров“
Държавно първенство по
канадска борба

08 април

Площад „Н.
Вапцаров“

13-15 април

Читалище "Н.
Вапцаров"

19 април

Читалище "Н.
Вапцаров"

Среща с авторката на поредицата
„Приключенията на мотовете” –
Радостина Николова.
11:00 часа – отдел за възрастни на
библиотеката

19-23 април

Читалище "Н.
Вапцаров"

„В приказния свят на книгите” –
литературно четене с ученици от
началните класове
Детски отдел на библиотеката

9 май

Читалище“Н.В Концерт по случай Деня Европа
апцаров“
С участието на състави и
изпълнители от читалище
“Н.Вапцаров“: ученици от класа
по пиано, "Банска младост" и
рецитатори.
17.30 часа Тържествена зала на
читалище

12 май

Централен
площад "Н.
Вапцаров"
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14-ти парад на ретро автомобили
15.00 – 17.30 часа
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18 май

18 май

Читалище
„Никола
Вапцаров”
Музеен
комплекс Банско

Класно тържество на ученици от
СУ „Неофит Рилски”
Тържествена зала на читалище
Международен ден на музеите
Ден на отворените врати в
Музеен комплекс - Банско.
Изложба "Вълшебство от
миналото"
Ще бъдат експонирани
новопостъпили материали в
музейните фондове.
17.00 часа Дом на изкуствата

19 май

Музеен
комплексБанско

Европейска нощ на музеите
Всички музейни обекти ще
работят безплатно с удължено
работно време, указано
допълнително.
За посетителите ще бъдат
организирани изненади и ролеви
игри.

24 май

Централен
площад "Н.
Вапцаров"

Тържествено честване и
празничен концерт „Напред,
науката е слънце” по случай 24
май –
Ден на славянската писменост, на
българската просвета и култура
и Ден на народните читалища.
11.00 часа

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

24 май

Централен
площад "Н.
Вапцаров"

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

30 май

Читалище“Н.В Концерт „Виенски класици” с
апцаров”
гост доц. д-р Даниела Дикова
С участието на ученици от класа
по пиано с преподавател Марина
Иванова.
17.30 часа

01 юни

Централен
площад
„Никола
Вапцаров”

10.00 часа - „Детсво мое” любими стихове от български
автори – детски отдел на
библиотеката
18.00 часа -„Детство мое” –
концерт на танцов клуб
„Силвана Денс”

02 юни

Музеен
комплекс Банско

... „Жив е той”- честване Деня на
Ботев и загиналите за свободата и
независимостта на България,
съвместна проява на читалището
и Община Банско

08 юни

Читалище “Н.
Вапцаров“

17.30 часа - Годишна концерт продукции на класа по пиано в
читалище „Н. Вапцаров -1894г.“

08 юни

Посетителски 17.30 часа – Честване „ И ний сме
информационен дали нещо на света...” посветено
център
на родолюбивото дело на
банскалията Лазар Герман

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

Ден на почит към делото на
преподобни Паисий Хилендарски

19 юни

Площад
„Възраждане”

26 юни

Посетителски
18.00 часа - Среща с
информационен творчеството на Асен Босев.
център
Спектакъл на детската театрална
студия при читалище „Никола
Вапцаров -1894г.”

юни септември

Посетителски
нформационен
център

29.06 – 01.07

Фестивал на българското
народно творчество „Магията на
България”
Читалище“Н.В Театрален фестивал „На
апцаров“
публиката с любов”

02 – 07 юли

21 юли

23 юли

25 –28 юли

02 август

м. август

04 -11 август

Културни вечери „Традиции и
изкуство”

Градски парк

Централен
площад „Н.
Вапцаров”
Музеен
комплекс Банско
Централен
площад "Н.
Вапцаров"

Читалище “Н.
Вапцаров”
Парк Пирин
Музеен
комплекс Банско
Централен
площад "Н.

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

“ONE LOVE” – българо-

македонско турне на големи хипхоп звезди
76 години от разстрела на Никола
Вапцаров
Лятна филмомания под звездите издание на „Банско филм фест”,
кинофестивалът за документални
филми, разкриващи красотата на
природата и екстремните
спортове
Честване 115 години от
Илинденско - Преображенското
въстание
115 години от избухването на
Илинденско-ПреображенскотоКръстонденско въстание
Международен Джаз Фестивал
Банско
1 N.Vaptsarov Sqr.
2770 Bansko
phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633
obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg

Вапцаров"
м. август

Музеен
комплекс Банско

115 години от подвига на Радон
Тодев и неговата чета.

м. август

Музеен
комплекс Банско

115 години от смъртта на Гоце
Делчев (04.05.1903).

м. август

Музеен
комплекс Банско
Музеен
комплекс Банско

125 години от основаването на
ВМОРО (23.10.1893)

Централен
площад "Н.
Вапцаров

Фестивал за оперна и класическа
музика „Банско Опера фест”

м. август

23-25 август

95 години от убийството на
Симеон Молеров (07.05.1923)

23.08 – концерт „Класиката
среща АББА
24.08 – опера „Бохеми“ на
Джакомо Пучини
25.08 – мюзикъл „Зоро“

06 септември

07 – 08
септември
22 септември

01-05
октомври

Паметник
„Банско помни
героите”
Централен
площад "Н.
Вапцаров"
Паметник
„Банско помни
героите”
Централен
площад "Н.
Вапцаров"

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

Честване на Съединението на
България
„Банско Балкан фест“ Фестивал
на Балканската музика
Честване на Независимостта на
България
Тържества по случай празника на
гр. Банско
5 октомври – 106 години от
1 N.Vaptsarov Sqr.
2770 Bansko
phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633
obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg

Освобождението на Банско от
турско робство
м. октомври

Музеен
комплекс Банско

140 години от Кресненско –
Разложкото въстание.

м. октомври

Музеен
комплекс Банско
Читалище "Н.
Вапцаров"

165 години от рождението на
Баньо Маринов (м.06.1853 г.)

м. октомври

“Свобода-изрече те един
поет“,концерт-спектакъл
посветен на 140 години от
рождението на Пейо Яворов
„Обичам Банско” – изложба на
книги на автори от Банско и
автори писали за Банско
„Поклон вам, будители народни“честване на Деня на народните
будители

м. октомври

Читалище "Н.
Вапцаров"

01 ноември

Читалище "Н.
Вапцаров" и
музеен
комплекс Банско

21 ноември

Читалище "Н.
Вапцаров"

Честване деня на християнското
семейство

21 - 25 ноември Читалище "Н.

Банско филм фест – фестивал на
планинарския филм

Вапцаров"
м. ноември

м. ноември

м. ноември

м. декември
07 декември

Музеен
комплекс Банско
Музеен
комплекс Банско
Музеен
комплекс Банско
Читалище "Н.
Вапцаров"
Музеен

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

225 години от рождението на
Неофит Рилски
245 години от смъртта на Паисий
Хилендарски
100 години от смъртта на епископ
Лазар Младенов (04.03.1908г.)
Международен фестивал на
изкуствата "Утринна звезда"
Честване на 109 години от
1 N.Vaptsarov Sqr.
2770 Bansko
phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633
obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg

комплекс Банско
м. декември
Централен
площад "Н.
Вапцаров" и
Бъндеришка
поляна
05-25 декември Централен
площад "Н.
Вапцаров" и
читалище "Н.
Вапцаров"
31 декември
Централен
площад "Н.
Вапцаров"
Планирана сума по раздел III
Изразходвани средства
Преразход

рождението на Никола Вапцаров
Откриване на зимен сезон

Традиционни зимни празници и
Коледно - новогодишни прояви

Празничен концерт в
Новогодишната вечер
560 000 лв.
651 555 лв.
91 555 лв.

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТУРИСТИЧЕСКИ СДРУЖЕНИЯ И ДРУГИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ
1. Реклама на Банско по иновативен начин – излъчване на видеореклама в таксита
„О’Кей Супертранс” в София, като главният таргет беше летище София, големи
бизнес центрове и 5* хотели.
Планирана сума по раздел IV
Изразходвани средства
Излишък

12 000 лв.
3990 лв.
8010 лв.

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

165 000 лв.
31 698 лв.
133 302 лв.
1 N.Vaptsarov Sqr.
2770 Bansko
phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633
obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg

1. Рехабилитация на улици и тротоари - изграждане на ул. „Гоце Делчев”- трети етап.
2. Озеленителна дейност.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДВАНЕТО НА СЪБРАНИЯ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНСКО
ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК ЗА 2018 ГОД.
Получени средства от Туристически данък за 2018 г.:
867 949 лв.
Постъпили средства от годишен наем на указателни табели
8040 лв.
Разходвани средства от Туристически данък, съгласно предвидените
мероприятия в Програмата за развитие на Туризма
в Община Банско за 2018 г.:
875 989 лв.

ВСИЧКО ЗА 2018 г.:
ПЛАНИРАНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА ЗА 2018 г.
ОБЩО СЪБРАНИ СРЕДСТВА 2018 г.
ИЗРАЗХОДВАНИ СРЕДСТВА ЗА 2018 г.

910 000 лв.
875 989 лв.
875 989 лв.

Отчетът за изпълнение на Годишната програма за развитие на туризма в Община
Банско за 2018 г. е приет на заседание на Консултативния съвет по туризъм на
23.01.2019 година.

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

Финансов отчет по Годишната програма за развитие на туризма 2018 г.
РАЗДЕЛ

Предвидени
средства
лв.

Усвоен
и
средств
а лв.

I. ПОСЕТИТЕЛСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР,
ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТУРИСТИТЕ И
РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ
1.Поддръжка на Посетителски информационен център –
обслужващ туристите и града;

9 301

2.Поддръжка на видео екран, разположен на централен площад
“Н.Вапцаров”, на което се публикуваха всички събития от
културния календар на Община Банско, видеоклипове и снимки
от общината и НП”Пирин”;

-

3. Дизайн и отпечатване на рекламно-информационни материали
за Банско – с цел рекламиране на града като дестинация в
ежедневната работа на Посетителски информационен център и по
време на туристически изложения и други представителни
мероприятия бяха разработени и отпечатани следните рекламни
материали:
3.1. Преиздаване на рекламна дипляна /в 3 езикови версии/ с
нова визия за приоритетните пазари - на английски-, румънски
и руски език;

9 300

3.2. Рекламни афиши, билборди, плакати, винили, картички с
визия лятна фестивална дестинация за 2018 и 2019 година/с
генериран QR код – виртуална разходка на Ски Зона Банско/,
зимна картичка/ с генериран QR код - зимен клип/, флаери за
фестивалите от Културния календар на Община Банско за 2018 г.,
детайлна карта на района на Банско с отразени трасета за
планинско колоездене, рекламни сувенири, брандирани с герба на
Община Банско;
3.3. Изработване на десет броя туристическа карта на гр. Банско,
монтирани на дървени табла, разположени на възлови места в
района на града;

6 109

3.4. Изработка, демонтаж и монтаж на указателни позиции на 31
броя информационни табла, разположени в района на гр. Банско;
3.5. Изработване и излъчване
видеокпипове за Банско:
2770 гр.Банско
пл. “Никола Вапцаров” №1
тел.: 0749/ 88611, факс: 0749/ 88633
obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg,

на

рекламни филми

11 050

3 532

и

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

Излишък /Пре
–разход/
лв.

- изработване на видеофилм – представяне и реклама на
курортния център Банско с работно заглавие „БАНСКОЗИМНАТА ФЕЕРИЯ НА БЪЛГАРИЯ” в турската телевизия Тек
Румели;
- изработване на три филма и промо клип за Банско с
наименование”Банско-природа,
традиции,
модерност”
и
излъчването им в телевизионната програма на медийна група
„Глобус Медия Груп”;

4 400

9 000

- заснемане на виртуални разходки на ски писти в Банско в HDR
режим, който позволява високо ниво на детайл и равномерна
осветеност на панорамните изображения, като са използвани найвисок клас професионална фотографска техника и дрон последно
поколение.

35 880

- виртуално заснемане на културно - исторически обекти и
Национален парк Пирин

24 000

ВСИЧКО:

78 000

112 572

-34 572

II.РЕКЛАМА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ И
УЧАСТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ БОРСИ И ИЗЛОЖЕНИЯ –
12 международни туристически изложения, 1 специализирано
изложение „Общинско експо 2018” – к.к. Албена и участие на
Втория „Международен конгрес на световните цивилизации и
историческите маршрути” – гр. София /15-16.11.2018 г./ - участие
със самастоятелен щанд;

95 000

76 174

+18 826

560 000

651 555

-91 555

III.ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ С
НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ – Културен календар на Община
Банско
IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТУРИСТИЧЕСКИ
СДРУЖЕНИЯ И ДРУГИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА
ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ
1.Реклама на Банско по иновативен начин – излъчване на
видеореклама в таксита „О’Кей Супертранс” в София, като
главният таргет беше летище София, големи бизнес центрове и 5*
хотели.

3 990

12 000

3990

ВСИЧКО:

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

+8 010

И
ПОДДЪРЖАНЕ
НА
V.ИЗГРАЖДАНЕ
ИНФРАСТРУКТУРАТА, ОБСЛУЖВАЩА ТУРИЗМА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНСКО, ВКЛЮЧИТЕЛНО
МЕСТНИТЕ ПЪТИЩА ДО ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ;

1. Рехабилитация на улици и тротоари – изграждане на ул. „Гоце
Делчев” - трети етап.

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

165 000

31 698

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

+133 302

