ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДВАНЕТО НА СЪБРАНИЯ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНСКО
ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК ЗА 2019 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 2019 година от
Консултативния съвет по туризъм по протокол № 29/ 29.01.2020 год., същия приет и
от Общински съвет – Банско с решение №255 по протокол №17/30.10.2020 г. се
изготвя следния годишен отчет за разходването на събрания на територията на
Община Банско туристически данък.
Планирани средства от туристически данък в бюджет 2019 година 880 000 лв.
Постъпили средства от туристически данък за 2019 година
1 004 487 лв.
Постъпили средства от годишен наем на указателни табели
7 920 лв.
Общо постъпили средства за 2019 година
1 012 407 лв.
ПРЕДВИДЕНИ И РЕАЛИЗИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ ОТ ГОДИШНАТА
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА БАНСКО ЗА 2019
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;
2. Поддръжка на видео екран, разположен на централен площад “Н.Вапцаров”, на
който 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 на български език за Световната купа по
ски/22-24.02.2019г/.;
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3.2. Рекламни афиши, билборди, плакати, винили, картички с визия лятна фестивална
дестинация за 2019 година /с генериран QR код - виртуална разходка на Ски Зона
Банско/, флаери за фестивалите от Културния календар на Община Банско за 2019 г,;
3.3. Изработка, демонтаж и монтаж на указателни позиции, които са разположени на
31 броя информационни табла монтирани в района на гр. Банско
Планирана сума по раздел I – 70 000 лв., изразходвани средства
- 20 212 лв.
Постъпили суми от годишен наем за ползване на указателни табели - 7 920 лв.
II. РЕКЛАМА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИ БОРСИ И ИЗЛОЖЕНИЯ

ПРОДУКТ

И

УЧАСТИЕ

НА

1. Рекламиране и промотиране на туристическа дестинация Банско.
През 2019 година 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 /31.01 –
03.02.2019 г./ участие със самостоятелен щанд;
- Международно туристическо изложение IMTM – Тел Авив, Израел, /12 – 13.02.
2019 г./ участие на информационен щанд на Министерството на туризма;
- Международно туристическо изложение Ваканция Holiday&SPA EXPO- София,
/14 -16 2019 г./ участие със самостоятелен щанд;
- Международно туристическо изложение ARABIAN TRAVEL MARKET – Дубай,
OAE /28.04 -01.05. 2019 г./ участие на информационен щанд на Министерството на
туризма;
Международно
туристическо
изложение
Планините
на
България
„Гостоприемство в четири сезона”- гр. Смолян, България /10 - 12.10.2019/ г.;
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
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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 – 100 000 лв., изразходвани средства - 40 906 лв.
III. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ С МЕСТНО И
НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ

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 2019
Дата
01 януари

11 януари

Място
Централен
площад
„Н. Вапцаров"
Читалище
„Н. Вапцаров"

12 януари

Читалище
„Н. Вапцаров"

21 януари

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

14 февруари
19 февруари
м. февруари

21-23 февруари Посетителски

01 мaрт

01 март

информационен
център
Читалище
„Н.Вапцаров“

Читалище
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Културна проява
Традиционен кукерски карнавал.
Съвместна проява на община Банско
и читалище „Никола Вапцаров 1894“
Международен балетен фестивал „Да пееш под дъжда”-мюзикъл на
Театрално-музикален продуцентски
център Държавна опера-Варна,
съвместно с Община Банско
Международен балетен фестивал „Да пееш под дъжда”-мюзикъл на
Театрално-музикален продуцентски
център Държавна опера-Варна,
съвместно с Община Банско
Честване Деня на родилната помощ„Бабинден“
Музикално-поетична вечер „Вино,
любов и още нещо”
Честване 146 години от обесването на
Васил Левски
„Левски в българската литература”–
литературно четене с ученици от
горните класове
Зимна киномания „Snow cinema”
„Те правят празниците на другите“ честване на 1-ви март-Ден на
самодееца;
Концерт-продукция на класа по
пиано при читалище „Никола
Вапцаров”, по случай празника на
баба Марта и Деня на самодееца
Работилница на баба Марта. Изложба
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01 март
03 март

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

08 март

Читалище
„Н.Вапцаров“

м. март

Читалище
„Н.Вапцаров“

21-23 март

Читалище
„Н.Вапцаров“

30 март04 април
м. април

Читалище
„Н.Вапцаров“
Читалище
„Н.Вапцаров“

12-14 април

Читалище
„Н.Вапцаров“
Читалище
„Н. Вапцаров"
Музеен комплекс
– БанскоВелянова къща

21 април
25 април

28 април

Централен
площад
„Н. Вапцаров"
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Работилница на баба Марта. Изложба
на мартеници.
Честване 141 години от
Освобождението на България от
турско робство и Националния
празник на Република България
Честване на международния ден на
жената, съвместна проява на Община
Банско и читалище „Н. Вапцаров”
Международен детски конкурс за
красота „Little Miss & Mister Galaxy
2019”
Международен Балетен Фестивал
21.03.-„Пепеляшка”
22.03.-„Лебедово езеро”
23.03.-„Пепеляшка” – 12:00 ч.
23.03.-„Пепеляшка” – 18:00 ч.
Международен танцов фестивал
„Утринна звезда”
Седмица на детската книга –
литературни четения с ученици от
началните класове
Детски фестивал на изкуствата
„Планински перли”
„Букет за цветница” – празничен
концерт
Велики четвъртък: „Със слънце
замесен е хлябът” – Народната
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
Празничен Великденски концерт и
конкус за най-здраво великденско
яйце, съвместна проява на читалище
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06 май

06 май
09 май
11-12 май

„Н. Вапцаров“ и Община Банско
Площад
„Гергъовски люлки” - възраждане на
„Независимост”- традицията
гр. Добринище
Площад –
Честване празника на с. Места
с. Места
Читалище
Честване на Деня на Европа
„Н.Вапцаров“
Централен
15-ти парад на ретро автомобили
площад
„Н. Вапцаров"

18 май

Музеен комплексБанско

Международен ден на музеите

м. май

Музеен комплексБанско
Музеен комплексБанско

Европейска нощ на музеите

м. май

м. май

Музеен комплексБанско

м. май

Музеен комплексБанско
Централен
площад
„Н. Вапцаров"

24 май

24 май

Централен
площад
„Н. Вапцаров"

м. май

Читалище
„Н.Вапцаров“

01 юни

Централен
площад
„Н. Вапцаров”
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Честване 85 години от смъртта на
Серафим Иванов Боянов/18631934/просветен деец и фолклорист/
Честване 145 години от рождението
на Димитър Г. Молеров/1874-1961/
Честване140 години от рождението на
проф. Константин Стефанов
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.
Община Банско организира
официално изпращане на
абитуриентите от трите гимназии в
града.
„Любими книги от любими автори” –
изложба на популярни детски
издания
„Любимо мое детство” – прояви,
посветени на Деня на детето-1-ви
юни-съвместна проява на читалище
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02 юни

Централен
площад
„Н.Вапцаров”

05 юни

Читалище
„Н. Вапцаров
2010”с. Филипово
Читалище
„Н.Вапцаров”

1-9 юни

„Н.Вапцаров”, Музеен комплексБанско 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

Концерт-продукции на класовете на
Детската школа по изкуствата

07 –14 юни

Читалище”Н.Вап Театрален фестивал „На публиката с
царов“
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
Площад
„Независимост”гр. Добринище”
Градски парк

Културни вечери „Традиции и
изкуство”

юлисептември
12-14 юли
20 юли

20 юли

23 юли

Централен
площад
„Н. Вапцаров”
Черква
„Св. Николай
Чудотворец”с. Кремен
Музеен комплексБанско
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„Добринищко лято 2019” –
мероприятия всяка съботна вечер
Фестивал на българското народно
творчество „Фолклорна магия”
Музикален фестивал/Турне лято
Общоселски курбан за Илинден

Честване 77 години от разстрела на
Никола Вапцаров;
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м. юли
м. юли

Музеен комплексБанско
Музеен комплексБанско

24 –27 юли

Централен
площад
„Н. Вапцаров"

02 август

Централен
площад
„Н. Вапцаров"

02 август

м. Харами бунарс. Кремен

м. август

Музеен комплексБанско
Музеен комплексБанско
Музеен комплексБанско

м. август
м. август

Централен
площад
„Н. Вапцаров"
11 август
Читалище
„Н. Вапцаров
2010”с. Филипово
22-24 август Централен
площад
„Н. Вапцаров
06
Паметник
септември „Банско помни
06 -10
август
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- 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 07.04.188229.03.1969
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 комплексБанско 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 06.185319.05.1879
Международен Джаз Фестивал
Банско 2019
Честване на Курбан Байрам

Фестивал за оперна и класическа
музика „Банско Опера фест”
Честване на 134 –та годишнина от
Съединението на Княжество
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героите”

06 – 07
септември
22
септември

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

Площад
„Независимост”гр. Добринище
м.септемвр Читалище
и
„Н. Вапцаров"
01
Читалище
октомври „Иван Кюлев
1996”- с.Места
01-05
октомври
22
септември

България с Източна Румелиясъвместна проява на Община Банско,
Музеен комплекс-Банско и читалище
„Никола Вапцаров”
„Банско Балкан фест“ Фестивал на
Балканската музика
Честване на 111 години от обявяване
Независимостта на Българиясъвместна проява на Община Банско,
Музеен комплекс и читалище
„Никола Вапцаров”;
Прояви по случай празника на гр.
Добринище
Открит урок по повод 100 години от
рождението на Николай Хайтов
Честване - Ден на възрастните хора

Тържества по случай празника на гр.
Банско - 5 октомври – 107 години от
Освобождението на Банско от турско
робство-концерти, срещи, изложби и
др.-съвместни прояви на Община
Банско, Музеен комплекс-Банско и
читалище „Никола Вапцаров”;
Концерт-спектакъл „Светилник под
гордия „Пирин”
12 октомври Площад
Международен фолклорен фестивал
„Независимост”- за танцови клубове „Шарена стомна
гр. Добринище
2019”

10-15
октомври

Читалище „Н.
Вапцаров"

Прояви, посветени на 125 години
читалищно дело в Банско

01 ноември

Читалище „Н.
Вапцаров" и
Музеен комплекс Банско

„Поклон вам, будители народни“честване на Деня на народните
будители-съвместна проява на
Община Банско, Музеен комплекс-
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м. ноември
м. ноември
м. ноември

м. ноември

м. ноември
20 - 24
ноември

Музеен комплексБанско

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 18441876
Честване 205 години от рождението
на Тодор Хаджирадонов

Читалище
"Н. Вапцаров"

Международен Банско филм фест –
фестивал на планинарския филм

Музеен комплексБанско
Музеен комплексБанско
Музеен комплексБанско
Музеен комплексБанско

27 ноември - Читалище
01 декември "Н. Вапцаров"

Международен фестивал на
изкуствата "Утринна звезда"

05 декември

Запалване на коледните светлини

07 декември

05-25
декември

м.декември
м. декември

Централен
площад
„Н. Вапцаров"
Музеен комплексБанско

Читалище
„Н. Вапцаров"

Читалище
„Н. Вапцаров"
Централен
площад
„Н. Вапцаров" и
Бъндеришка
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Честване 110 години от рождението
на Никола Вапцаров, съвместна
проява на Община Банско, Музеен
комплекс и читалище „Никола
Вапцаров”
Традиционни зимни празници,
Коледни тържества и Новогодишни
концерти-продукции на класовете в
школата при читалище „Никола
Вапцаров”
„Бяла коледа” – литературно четене с
ученици от началните часове
Откриване на зимен сезон 2019/2020

1 N.Vaptsarov Sqr.
2770 Bansko
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26 декември

28-30
декември
31 декември

поляна
Народно
читалище
„Д.Благоев”гр. Добринище
Площад
„Независимост”гр. Добринище
Централен
площад „Н.
Вапцаров"

Поздравителен Коледен концерт и
Коледен базар
Вечери на капамата
Празничен концерт в Новогодишната
вечер

Община Банско сътвори уникален проект, с който едновременно с разнообразяване
престоя на туристите се съхраняват местните традиции, обичаи и фолклор. Пет
поредни години по време на активния летен сезон, Община Банско със съдействието
на Музеен комплекс – Банско и Читалище „Никола Вапцаров” организират програма
КУЛТУРНИ ВЕЧЕРИ „ТРАДИЦИИ И ИЗКУСТВО”. В продължение на повече от два
месеца Посетителският информационен център се превръща в своеобразен форум на
банската култура. Жители и гости на града имат 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, изработка на сувенири от тъкани, везане на гоблени, изработване
на бушлета, демонстрация на българска бродерия и дърворезба. Тъкането на разбой в
музей „Велянова къща" е една от атракциите, заложени в програмата, която успява да
пренесе хората в друг отминал свят - автентичен и цветен. Демонстрациите се
съпровождат от автентична фолклорна програма, с участието на фолклорни състави
от всички селища на Община Банско, които същевременно демонстрират местното
музикално богатство изразено с автентични инструменти и традиционни бански песни
и културното наследство, изразено в автентични носии от региона. Туристите не
пропускат да си направят снимка със самодейците за да покажат другото лице на
Банско и България. За запалените по народни песни и танци в читалище „Никола
Вапцаров" се провеждат уроци по тамбура, гайда и пеене, както и уроци по народни
танци. Така тръгвайки си от Банско, гостите на града могат да се похвалят с научена
автентична банска песен или някое традиционно хоро. Гостите на града имат
възможност да се докоснат до богатото културно-историческо наследство на района,
като посетят организираните от Музеен комплекс еднодневни турове до
археологически комплекс „Свети Никола”, късно антична крепост „Ситан Кале” и
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инфотурове в Музеен коплекс – Банско. Образователни интерактивни игри
„Деца в музея" подаряват на децата спомени за едно незабравимо лято в Банско.
Множество местни автори преобразяват фоайето на Посетителския информационен
център, където се организират изложби на теми живопис, дигитална графика,
художествена обработка на дърво и дървопластика, рисувано стъкло, икони,
енергийни картини, ковано желязо и други.
С всяка измината година броят на творците, желаещи да предоставят свои творби пред
обществеността и гостите на града се увеличава. През 2019 г. те бяха 19 на брой.
Разбира се, помислено е и за кино феновете с различни филми за Банско и бански
дейци, представители на духовния и на литературния свят, които се прожектират в
Посетителския информационен център.
Знаейки за този проект, много туроператори следят ежедневната програма на
събитията и включват посещение на Посетителския информационен център в
туровете на техните туристи.
Планирана сума по раздел III
Изразходвани средства

650 000 лв.
719 441 лв.

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТУРИСТИЧЕСКИ СДРУЖЕНИЯ И ДРУГИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ
Планирана сума по раздел IV – 10 000 лв., изразходвани средства – 0.00 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–50 000 лв., изразходвани средства – 99 441 лв.

За рехабилитация на улици и тротоари както и за озеленителна дейност в
Община Банско.
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VI. ДЕЙНОСТИ ПО КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ

Намаляване броя на некатегоризираните обекти.
С цел намаляване на сивия сектор в туризма в Община Банско беше създадена
постоянна комисия към общината за извършване на проверки на
местата за настаняване и заведения за хранене и развлечение, както на място така и на
рекламираните в Интернет пространството обекти, които извършват дейност без
категоризация. В резултат на тези проверки беше увеличен броя на заявленията за
категоризиране на нови туристически обекти.
За периода 01.01. – 31.12.2019 г. от отдел „Икономическо развитие” са категоризирани
143 броя туристически обекти /след като експертната работна група е извършила
категоризацията на обектите/.
За същия период са извършени проверки в търговски обекти и места за настаняване,
като за всяка една от тях са съставени констативни протоколи – общо 137. В резултат
на констатираните нарушения по Закона за туризма и Наредбата за търговската
дейност на територията на Община Банско са съставени 28 броя акта, въз основа на
които са написани 19 наказателни постановления.

ПЛАНИРАНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА ЗА 2019 г.

880 000 лв.

СЪБРАНИ СРЕДСТВА ОТ ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК ЗА 2019 г.
СЪБРАНИ СРЕДСТВА ОТ ГОДИШЕН НАЕМ НА УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ

1 004 487 лв.
7 920 лв.

ИЗРАЗХОДВАНИ СРЕДСТВА ЗА 2019 г.

880 000лв.
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Финансов отчет по Годишната програма за развитие на туризма 2019 г.
РАЗДЕЛ

Предви Усвоен
-дени
и
средст средст
ва лв. ва лв.

Излишък
/Пре –
разход/
лв.

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

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

6 479

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”;

0.00

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:
3.1. Преиздаване на рекламна дипляна на български
език за Световната купа по ски (22-24.02.2019 г.);

1533

3.2. Рекламни афиши, билборди, плакати, винили,
картички с визия лятна фестивална дестинация за 2019
година/с генериран QR код – виртуална разходка на Ски
Зона Банско/, флаери за фестивалите от Културния
календар на Община Банско за 2019 г.;

9 326

2 874
3.4. Изработка, демонтаж и монтаж на указателни
позиции на 31 броя информационни табла, разположени
в района на гр. Банско;
ВСИЧКО по т.1, 2 и 3
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70 000

20 212
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+49 788

II.РЕКЛАМА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ И
УЧАСТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ БОРСИ И
ИЗЛОЖЕНИЯ –
5 международни туристически изложения, като в две от 100 000 40 906
тях участие със самостоятелен щанд
III.ОРГАНИЗИРАНЕ
НА
СЪБИТИЯ
И
МЕРОПРИЯТИЯ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ –
Културен календар на Община Банско
650 000 719 441

+59 094

-69 441

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

10 000

0.00

+10 000

50 000

99 441

-49441

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

Рехабилитация на улици и тротоари
Озеленителна дейност
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