Проект!

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
В ОБЩИНА БАНСКО ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишната програма за развитие на туризма в Община Банско през 2018 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:
средата за правене на бизнес,
конкурентноспособността на туристическия сектор;
1.Подобряване

подкрепа

за

повишаване

на

2. Стимулиране и промотиране на алтернативни форми на зимния туризъм, базирани на
културно-историческото наследство и уникалните природни дадености на общината;
3. Участие на Община Банско в инициативна група от съседни общини за изработване на
Програма за изграждане на регионален клъстър „Туризъм”;
4.Органзиране на различни изложби и демонстрации на местни занаятчии, фолкорни
представления в фоайе на ПИЦ през активния летен сезон;
5. Рекламиране и промотиране на туристическа дестинация Банско – участия в международни
туристически борси на приоритетните за Банско туристически пазари, както и на нови
такива;
6. Намаляване на сивия сектор в Община Банско – извършване на проверки в местата за
настаняване и на заведения за хранене и развлечение;
7. Популяризиране и актуализиране на туристически портал www.visit-bansko.bg – системно
обновяване и обогатяване съдържанието на портала;
8. Обогатяване на летните активности, като се създадат нови летни преживявания.
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ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ НА ПРОГРАМАТА
Програмата за развитие на туризма в Община Банско през 2018 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:
• Информиране на заинтересованите в сферата за бизнес проекти и възможности за

инвестиции;
• Организиране на приемна с общински служители и бизнеса;
• Сертифициране на ТИЦ, съгласно закона за Туризма;
• Разработване на отделни рекламно - информационни материали за летни активности, музеен

комплекс, ски център, места за настаняване, карта на Банско, карта със специализирани
велосипедни маршрути в близост до гр.Банско;
• Организиране на Културни вечери „Традиции и изкуство" - изложби и демонстрации на

местни занаятчии, фолкорни представления във фоайе на ПИЦ през активния летен сезон,
както и инфотурове из Старинния квартал и културно-историческите обекти;
• Организация за управление на Рило-Пирински туристически район - 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;
• Подбор и график за ползване на ПИЦ за разполагане на изложби, фолкорни програми и

демонстарции на занаяти;
• Участие в международни туристически изложения в България, Турция, Израел, Русия,
ОАЕ,Украйна, Полша, Румъния, Гърция, Холандия, Словакия, Швейцария и др. съвместно с
представители на хотелиерския и туроператорски бизнес. Включване с рекламни материали в
специализирани издания;
• Формиране на бюджета на културната програма и одобряването ѝ от Общински съвет
Банско;
• Създаване на културни маршрути „Сътворено през вековете в селищата на община Банско;
• За разнообразяване престоя на туристите – създаване на нови атракции:
- проектиране на спортно съоръжение тип Виа Ферата на северния склон на вр.Вихрен и
в м.”Свети Никола”;
- проектиране и изграждане на спортно-развлекателено съоръжение за деца и възрастни.
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ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ:
I. ПОСЕТИТЕЛСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, ИНФОРМАЦИОННО
ОБСЛУЖВАНЕ НА ТУРИСТИТЕ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ
Планирана обща сума по раздел I – 78 000 лв.
1. Поддръжка на Посетителски информационен център – обслужващ туристите и града;
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 отделни рекламно-информационни материали за летни активности,
музеен комплекс, ски център, места за настаняване, карта на Банско; карта със специализирани

велосипедни маршрути в близост до гр.Банско;
3.2. Изработване на рекламни филми 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 на клипове за видеореклама в
таксита „О’Кей Супертранс” в София; 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 ще се използва най-висок клас професионална фотографска
техника и дрон последно поколение.
4. Изработване на табла за поставяне на туристическа карта на Банско, които да бъдат
разположени на възлови места в района на гр. Банско;
II. РЕКЛАМА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ - УЧАСТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ
БОРСИ И ИЗЛОЖЕНИЯ. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНИ СРЕЩИ С ТУРОПЕРАТОРИ
И ЖУРНАЛИСТИ
Планирана обща сума по раздел II – 95 000 лв.
1. Международно туристическо изложение EMITT- Истанбул, Турция /25- 28 януари 2018/;
2. Международно туристическо изложение IMTM – Тел Авив, Израел, /06-07 февруари
2018/;
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3.Международна туристическо изложение „Ваканция и СПА ЕКСПО”- София, /14-16
февруари 2018/;
4.Международно туристическо изложение SAJAM TURIZMA - Белград, Сърбия /22-25
февруари 2018
5. Международно туристическо изложение INTOURMARKET – Москва, Русия /10-12 март
2018/;
6. Международно туристическо изложение MITT – Москва, Русия - /13-15 март 2018/;
7. Международно туристическо изложение ARABIAN TRAVEL MARKET – Дубай, OAE /2225 април 2018/;
8. Международно туристическо изложение UITM – Киев, Украйна /03-05 октомври 2018/;
9. Международно туристическо изложение TT Warsaw – Варшава, Полша /22-24 ноември
2018/;
10.Международно туристическо изложение TTR – Бущурещ, Румъния /15-17ноември 2018 /;
11. Международно туристическо изложение GREEK TOURISM EXPO - Атина, Гърция /0709 декември 2018/;
12. При желание от туристическия бизнес може да се организира съвместно участие на
туристическите изложения в Холандия, Словакия и Швейцария в рамките на националните
щандове на България, организирани от Министерството на Туризма:
13. Проучване на възможности за реклама на дестинация Банско в Ислямска република Иран.
III. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ С МЕСТНО И
НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ
Планирана обща сума по раздел III – 560 000 лв.
1. Утвърждаване на културен календар 2018 – Община Банско
Дата
01 януари

Място
Централен
площад "Н.
Вапцаров"

Културна проява
Традиционен кукерски празник.
Съвместна проява на община Банско
и читалище „Н. Вапцаров 1894“

04-06 януари

Читалище
"Н.
Вапцаров"

Международен Балетен Фестивал
04.01- „Лешникотрошачката”
05.01 – „Лебедово езеро”
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06.01 – „Зле опазеното момиче”
Честване на Деня на родилната
помощ –“Бабинден“

21 януари

Читалище
"Н.
Вапцаров"

м. януари

Читалище“ „Ботев в литературата и изкуството“
Н.Вапцаров – изложба на книги по повод 150 год.
“
от рождението на Хр. Ботев

м. януари

Музеен
комплекс Банско
Музеен
комплекс Банско
Читалище“
Н.Вапцаров
“

м. януари

10 и 11
февруари

170 години от рождението на Христо
Ботев
140 години от рождението на Пейо
Яворов
Международен танцов фестивал
„BANSKO GRAND OPEN

14 февруари

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

17 февруари

„Посетите
лски
информаци
онен
център”

19 февруари

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

22 – 24
февруари

„Посетите
лски
информаци
онен
център”
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26 февруари

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

28 февруари

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

01 мaрт

Хотел
„Регнум”

01 мaрт

Читалище“ Честване на 140 години от
Н.Вапцаров освобождението на България от
“
турско робство
Концерт-спектакъл на СУ „Неофит
Рилски”
Читалище“ Честване на 140 години от
Н.Вапцаров освобождението на България от
“
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 Република
"Банско
България
помни
„Българската свобода“ – честване
героите"
на 140 години от освобождението на
България от турско робство
Читалище“ Честване на международния ден на
Н.Вапцаров жената, съвместна проява на
“
Община Банско и читалище „Н.
Вапцаров”

02 мaрт

01 мaрт

03 март

08 март

9 и 10 март

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

Читалище“ Конгрес на стоматолози
Н.Вапцаров
“
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-голям
салон
11-17 март

23-26 март

Читалище“
Н.Вапцаров
“
-голям
салон
Читалище“
Н.Вапцаров
“

Международен детски конкурс за
красота „Little Miss & Mister Galaxy
2018”
Детски фестивал на изкуствата
„Планински перли”

25 -30 март

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

30 март

Читалище“ „Цветен 1-ви април“ –концертН.Вапцаров спектакъл с участието самодейни
“
състави и артисти на читалище „Н.
Вапцаров“
Музеен
Велики четвъртък: „Със слънце
комплекс – замесен е хлябът” – Народната
Банскотрадиция по Великден – да знаем, да
Велянова
помним, да предаваме: месене на
къща
ритуални хлябове и боядисване на
великденски яйца с природни
багрила. Съвместна проява на
читалище „Н. Вапцаров” и Музеен
комплекс
11:00 часа
Площад „Н. Празничен Великденски концерт и
Вапцаров“ конкус за най-здраво великденско
яйце, съвместна проява на Община
Банско и читалище „Н. Вапцаров“
Читалище
Държавно първенство по канадска
"Н.
борба
Вапцаров"

5 април

08 април

13-15 април

19 април

Читалище
"Н.
Вапцаров"
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Среща с авторката на поредицата
„Приключенията на мотовете” –
Радостина Николова.
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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.Вапцаров
“
Читалище“
Н.Вапцаров
“
Централен
площад "Н.
Вапцаров"

Честване Деня на Европа

м. май

12-13 май

„Изкуството на старите майстори и
виенските класици“
14-ти парад на ретро автомобили

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

Европейска нощ на музеите

01 юни

Стадион
„Св.
Петър“ и
музеен
комплекс Банско

„Детство мое” - прояви, посветени на
Деня на детето

02 юни

Музеен
комплекс Банско

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

м. май

18 май

24 май
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Международен ден на музеите

Концерт „И ний сме дали нещо на
света…“ по случай Деня на
българската просвета, култура и на
славянската писменост.
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Посетител
скинформац
ионен
център
Читалище
“Н.
Вапцаров“
Читалище
“Н.
Вапцаров“
Централен
площад "Н.
Вапцаров"

Културни вечери „Традиции и
изкуство”

м. юни

Читалище
“Н.
Вапцаров”

„Детство мое” – любими стихове от
български автори

29 юни-01юли

Градски
парк

Фестивал на българското народно
творчество „Магията на България”

2- 7 юли

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

Театрален фестивал „На публиката с
любов”

юни септември

01-09 юни

м. юни

02 юни

21 юли

23 юли

25 - 28 юли

02 август

м. август

Читалище
“Н.
Вапцаров”

Концерт-продукции на музикалните
школи към читалище „Н. Вапцаров“
Честване 105 години от рождението
на Асен Босев
„Жив е той“- честване на Деня на
Ботев и загиналите за свободата на
България

“ONE LOVE” – българо - македонско
турне на големи хип-хоп 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

Парк Пирин
Музеен
115 години от избухването на
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комплекс Банско
Централен
площад "Н.
Вапцаров"

Илинденско-ПреображенскотоКръстонденско въстание
Международен Джаз Фестивал
Банско

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)

23-25 август

Централен
площад "Н.
Вапцаров

Фестивал за оперна и класическа
музика „Банско Опера фест”

06 септември

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

Честване на Съединението на
България

04 -11 август

м. август

07 и 08
септември
22 септември

01-05
октомври
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95 години от убийството на Симеон
Молеров (07.05.1923)

„Банско Балкан фест“ Фестивал на
Балканската музика
Честване на Независимостта на
България
Тържества по случай празника на гр.
Банско
5 октомври – 106 години от
Освобождението на Банско от турско
робство
1 N.Vaptsarov Sqr.
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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

м. октомври

Читалище
"Н.
Вапцаров"

01 ноември

Читалище
„Поклон вам, будители народни“"Н.
честване на Деня на народните
Вапцаров" и будители
музеен
комплекс Банско

21 ноември

Читалище
"Н.
Вапцаров"

Честване деня на християнското
семейство

21 - 25 ноември Читалище

Банско филм фест – фестивал на
планинарския филм

м. ноември

м. ноември

м. ноември

м. декември

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

Честване на 109 години от
рождението на Никола Вапцаров
Откриване на зимен сезон

Традиционни зимни празници и
Коледно - новогодишни прояви

Празничен концерт в
Новогодишната вечер

Организиране на различни изложби и демонстрации на местни занаятчии във фоайето на
Посетителски информационен център през активния летен сезон/ с начало 29.06.2018 г. –
08.09.2018 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 – 12 000 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 – 165 000 лв.
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1. Рехабилитация на улици и тротоари;

2. Озеленителна дейност.
ОБЩА СУМА ПО ПРОГРАМА 2018 ГОД. – 910 000 лв.
ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В
ОБЩИНА БАНСКО ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
I. Приходна част на програмата за развитие на туризма в Община Банско за 2018 г.
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 2018 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.
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ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА
ТУРИЗМА ЗА 2018 ГОДИНА.

Внесен туристически данък за 2017 год.:
900 147 лв.
Планирана сума за изпълнение на програма туризъм 2018 год.: 910 000 лв.
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
Приложение към Програма за развитие на туризма в Община Банско през 2018 г.
Годишната програма за развитие на туризма в Община Банско за 2018 година е разгледана,
обсъдена и одобрена от Консултативния съвет по въпросите на туризма на основание чл.13
ал.6 от Закона за туризма на 29 март 2018 год.

Съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма Програмата е приета от Общински съвет-Банско с
решение №....... от Протокол № ...../........2018 год., съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма.

Програмата за развитие на туризма в Община Банско за 2018 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.
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