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Годишната програма за развитие на туризма в Община Банско през 2021 
година е оперативен документ за реализация на основните приоритети и цели 
за развитието на общината разработена на основание чл.11 от Закона за 
туризма в период на световната пандемия от вируса COVID-19 от месец март 
2020г. 
  
Политиката на Община Банско за развитието на туризма се провежда съгласно 
изискванията на Закона за туризма, Програмата за управление на Община 
Банско за периода 2019-2023г. и в съответствие с приоритетите на 
Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма за периода 2014-
2030г., в които са дефинирани събития и дейности, както и тяхното 
изпълнение в съответствие с постъпленията от туристически данък от 
туристическите обекти.  
 
 
 
 
 
 
Основните цели на Годишната програма за развитие на туризма в 
Община Банско са: 
 
1.Изграждане на положителен имидж на Община Банско като безопасна, 
сигурна и спокойна дестинация, предлагаща устойчив, разнообразен и 
висококачествен туристически продукт през четирите сезона на годината; 
 
2.Утвърждаване на Банско като най-добър ски курорт в България и на 
Балканите; 
 
3.Създаване на добра бизнес среда за развитие и повишаване 
конкурентноспособността на туристическия сектор; 
 
4.Стимулиране и промотиране на алтернативни форми на туризма, базирани на 
културно-историческото наследство и уникалните природни дадености на 
общината; 
 
5.Разработване и формирането на регионални туристически продукти и 
осъществяването на регионален маркетинг и реклама, чрез участието на  

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

II. ЦЕЛИ 
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Община Банско в Организацията за управление на Рило-Пирински 
туристически район;  
 
6.Посредничество и сътрудничество между общините-членове в сдружението 
„Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо 
наследство – АОСТКИН“ при разработването на общи стратегии и 
реализиране на програми за устойчиво развитие и популяризиране на 
българското културно-историческо наследство;  
 
7.Осъществяване на инициативи, изложби и демонстрации свързани с местни 
занаяти, фолклорни представления, храни и култура, които се търсят все 
повече от туристите търсещи елемент на автентичност и уникалност. 
 
8.Разработване на маршрути за планинско колоездене за начинаещи, експерти 
и такива, подходящи за семейства на територията на Община Банско. 
 
 
 
 
 
 
 
По данни на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) от 
началото на годината до края на 2020г. най-много туристи са пренощували в 
община Несебър – 458 хил., следвана от община Варна – 397 хил., Столична 
община – 331 хил., община Банско – 238 хил., община Велинград – 189 хил. и 
др. Данните потвърждават, че от началото на 2020 година интерес има към 
морския, ски, СПА, бизнес, културен туризъм и др.  
От началото до края на 2020г. Община Банско е посетена от 238 хил. туристи, 
в т.ч.128 хил. чужденци, които са реализирали общо 842 318 нощувки. През 
зимен сезон 2019/2020г. туристите са общо 237 хил., в т.ч. 78 хил. българи, 
които са реализирали общо 828 658 нощувки. През лятото на 2020г. туристите 
посетили Банско са 71 хил., в т.ч. 64 хил. българи, които са реализирали общо 
167 139 нощувки. 
 
 
 
 
 
 
 

III. ПРОФИЛ НА ТУРИСТА 
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Програмата за развитие на туризма в Община Банско за 2021г. има за задача да 
осигури устойчиво развитие и стабилно позициониране на туристическа 
дестинация – Банско на целевите пазари като следва ясни приоритети за 
развитието на туристическите продукти.  
 
 Разширяване на продуктовата палитра на територията на общината с 

включване на нови и малко познати места и обекти; 
 
 Реконструкция, модернизация и разширяване на обслужващата туризма 

техническа инфраструктура; 
 
 Информиране на бизнеса за бизнес проекти и възможности за 

инвестиции;   
 
 Организиране на редовни срещи на общинското ръководство с 

туристическия бизнес; 
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IV. ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ НА ПРОГРАМАТА 
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 Разработване на цялостна рекламна стратегия за популяризиране на град 

Банско като туристическа дестинация за зимен и летен сезон;  
 

 Оптимизация на комуникационните канали в социалните мрежи 
(facebook, youtube, instagram) и обновяване на туристическия портал 
www.visitbansko.bg; 

 
 Системно изпращане на актуална информация по електронната поща и 

разпространение на бюлетини с актуална информация за културните и 
спортни прояви на територията на Община Банско до заинтересовани 
страни от туристическия бранш; 

 
 Обогатяване на програмата Културни вечери "Традиции и изкуство" - 

изложби и демонстрации на местни занаятчии, фолклорни 
представления през активния  летен сезон, както и инфотурове из 
Старинния квартал, културно-историческите обекти и образователни 
интерактивни игри „Деца в музея“; 

 
 Обозначаване на мрежата от културно-исторически пътеки; 

 
 Изработване на Стратегия с визия за устойчиво развитие на туризма в 

Община Банско;  
 

 Ясни решения за постигане на набелязаните цели, съобразени с 
разполагаемите ресурси; 

 
 Формиране на бюджета на културната програма и одобряването й от 

Общински съвет Банско.  
 
 
 

 
 
 
1. ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, 
ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТУРИСТИТЕ И РЕКЛАМНИ 
МАТЕРИАЛИ  
 
Планирана обща сума по точка 1 – 50 000 лв. 
 
 

V. ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ 
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1.1. Поддръжка  на Туристически информационен център обслужващ 
туристите и града; 
 
1.2. Поддръжка  на видео екран, разположен на централен площад 
“Н.Вапцаров”, на който се публикуват събития от културния календар, видео 
клипове и снимки от Община Банско и Национален парк „Пирин“; 
 
1.3. Дизайн и отпечатване на рекламни материали: 
 
 Разработване и адаптиране на рекламно - информационни материали за 

Община Банско, включително летни активности, музеен комплекс, ски 
център, културен и спортен календар, Национален парк „Пирин”, 
адекватни на ситуацията със COVID-19;               

 
 Изработване на  рекламни клипове за насърчаване на вътрешния 

туризъм, туризъм от съседните страни, европейски и други пазари, 
предполагащи сухопътно пътуване или пътуване със самолет, които са 
традиционно целеви пазари за входящ туризъм; 

 
 Производство на имиджови филми с цел реклама на дестинация Банско. 

 
 
2. РЕКЛАМА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ   
 
Планирана обща сума по точка 2 – 100 000 лв.   
 
2.1. ОПТИМИЗИРАНЕ НА ON-LINE/ДИГИТАЛНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ 
НА ОБЩИНА БАНСКО 
 
Онлайн рекламата е най-бързо развиващият се вид реклама, както в световен 
мащаб, така и в България. Предвид текущата ситуация, онлайн комуникацията 
се превръща в най-подходящия инструмент за реклама. Община Банско ще 
продължи да се фокусира на онлайн маркетинг, като ще рекламира града като 
безопасна туристическа дестинация. 
 
 Включване на Община Банско като туристическа дестинация в 

специализирани сайтове, блогове и мобилни приложения; 
 
 Поддържане на специализирания туристически информационен сайт, 

фейсбук страницата на Туристически информационен център и други 
социални мрежи, които да представят актуална информация за града  
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като туристическа дестинация с повече данни за културно-историческите 
обекти, природни забележителности, ски зона, хотелиерско предлагане, 
места за хранене и забавления, възможности за спорт и др. с използване 
на богат текстови и снимков материал и препратки към сайтове; 
 

 Изработване на комуникационна стратегия  за популяризиране на град 
Банско като туристическа дестинация за летен туристически сезон 2021 
година и зимен туристически сезон 2021/2022 година;  

 
 Включване на Община Банско в мобилното проложение Аудио Гид 

България, пътеводител и аудио екскурзовод за пешеходни обиколки, с 
цел разширяване обхвата на рекламата на дестинацията Банско. 

 
 Опознавателни турове – опознавателни турове за представители на 

блогъри, влогъри и инфлуенсъри; 
 

 Външна реклама – билбордове, транспортни съоръжения и др.; 
 
 Участия в международни туристически изложения, които се провеждат  

присъствено и в онлайн формат. 
 

 
 
2.2. ПЕЧАТНА РЕКЛАМА 
 
 Изработване и разпространение на нови и актуални рекламно-

информационни материали за разнообразните туристически продукти и 
таргет групи;  
 

 Публикации в печатни издания, като: списания, in-store маркетинг /тясно 
профилирани издания, дипляни, каталози и др./ и други носители на 
реклама и информация за туристическа дестинация Банско през четирите 
сезона на годината. 

 
 
3. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ С МЕСТНО И 
НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ 
 
Планирана обща сума по точка 3 –  330 000 лв.   
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3.1. Утвърждаване на културен календар 2021 на Община Банско 
 

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА 
 

21 януари 
 

Читалище        
„Н. Вапцаров" 

Ден на родилната помощ - „Бабинден“ 
 

м. февруари Музеен комплекс 
 

Честване на 140 години от смъртта на Неофит 
Рилски, български книжовник, учител и 
просветен деец, автор на първата българска 
граматика   

м.февруари Читалище        
„Н. Вапцаров" 

Онлайн 

„Ще си говорим за любов”, музикално -
поетична вечер по повод 14 февруари – Деня 
на влюбените 

18 февруари Читалище        
„Н. Вапцаров" 

„Памет за Апостола“, изложба от фонда на 
читалищната библиотека 

18 февруари Музеен комплекс 
Онлайн 

148 години от обесването на Васил Левски. 
Беседа за Апостола  

м.март Читалище        
„Н. Вапцаров” 

Онлайн 

„…Те правят празниците на другите“-
честване на 1-ви март - Ден на самодееца 

3 март Паметник 
„Банско помни 
героите” 

Честване на 143 години от Освобождението на 
България от османско иго и Националния 
празник на Република България  
 

8 март Читалище        
„Н. Вапцаров” 

Онлайн 

Международен ден на жената  

22 март Читалище        
„Н. Вапцаров” 

Световен ден на водата – открит урок с 
ученици от горен курс          
            

м. април Читалище        
„Н. Вапцаров” 

Седмица на детската книга – „Чети с мен” 
четене на любими приказки от български и 
чужди майстори на словото в Детски отдел на 
библиотеката с деца от начален курс 
 

15 април Читалище        
„Н. Вапцаров” 

Онлайн 

„Април 1876“ – честване на 145 години  от  
Априлското въстание  
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20 април Музеен комплекс 
онлайн 

145 години Априлска епопея.  
Тематична вечер: „ Робът се бори за свобода, 
а свободния за съвършенство“: 
- 145 години от създаването на 
революционния комитет начело със 
сподвижника на Левски и Бенковски - Хаджи 
Кандит Дъгарадин; 
- 125 години от възстановяването на 
революционния комитет  с председател 
Димитър /Мингьо/ Лазаров Тодев  

29 април Музей „Велянова 
къща” 

Велики четвъртък във Велянова къща  
„Със слънце замесен е хлябът“ 

м. май Музеен комплекс 
 

„ На ползу роду…“ - Вечер посветена на видни 
бански възрожденци: 
- 160 години от рождението на иконом 
Костадин Чучулайн; 
- 145 години от рождението на Костадин 
/Кочо/ Молеров 

6 май Площад 
„Независимост”
гр. Добринище 

Гергьовден в Добринище 

6 май Площад  
с.Места 

Гергьовден – Празник на с.Места  

9 май Читалище        
„Н. Вапцаров” 

Честване на Деня на Европа 

15 май Площад 
с.Филипово 

Честване на Рамазан Байрам 

15 май Централен 
площад  

„Н. Вапцаров” 

18-ти  Ретро парад на автомобили  
Благоевград - Банско 

15-16 май Старата 
казарма, 
гр.Банско 

Мотоциклетно състезание  
Хард Ендуро Банско„Три планини” 

18 май Читалище        
„Н. Вапцаров” 

„За да я има България“, открит урок  с 
ученици по повод 200 години от рождението 
на Георги С. Раковски, 135 години от смъртта 
на Добри Чинтулов, 170 години от рождението 
на  Тодор Каблешков 

18 май Музеен комплекс 
 

Международен ден на музеите.  
„Нощта на музеите“ под патронажа на Съвета 
на Европа  
Ден на отворените врати 
- 40 години от откриването на къща-музей 
„Неофит Рилски“ 
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- 35 години от откриването на Постоянна 
иконна изложба 
- 205 години от рождението на иконописеца  
Симеон Димитров Молеров 
- 155 години от рождението на иконописеца 
Костадин Хаджипопов - Марунчев 

24 май Читалище        
„Н. Вапцаров” 

Концерт „И ний сме дали нещо на света“,  по 
случай 24 май – Ден на светите братя Кирил и 
Методий, на българската азбука, просвета и 
култура и на славянската книжовност и Ден 
на народните читалища 

24 май 
 

Централен 
площад           

„Н. Вапцаров" 

Официално  изпращане на абитуриентите от 
гимназиите в града 

1  юни 
 

Централен 
площад           

„Н. Вапцаров” 

„Детство мое реално и вълшебно” – прояви, 
посветени на Деня на детето 1-ви юни - 
съвместна проява на  читалище „Никола Й. 
Вапцаров-1894” и Община Банско; 
„Детско царство в музея” - Музеен комплекс 
Банско 

2 юни Централен 
площад  

„Н. Вапцаров” 

„…Жив е той“- честване на Деня на Ботев и 
загиналите за свободата на България 

19 юни Музеен комплекс 
 

„Отец Паисий обикаля още…“, честване на 
Деня за почит към делото на Преподобни 
Паисий Хилендарски. 
Безплатен ден в ДИЦ „Св. Паисий 
Хилендарски“ 

27 юни Национален парк 
„Пирин” 

„Пирин Рън”- състезание по планинско 
бягане и колоездене 

28-29 юни  „По пътя на римляние 2021” – Купа Долчини, 
международно колоездачно състезание 

28 юни-4 юли Централен 
площад  

„Н. Вапцаров” 

Панаир на занаятите 

28 юни-4 юли Читалище  
„Н. Вапцаров” 

 
Туристически 
информационен 

център 

Банско Номад Фест 

2 юли- 22 
септември 

Туристически 
информационен 

център 

Културни вечери „Традиции и изкуство” 
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2-3 юли Централен 
площад  

„Н. Вапцаров” 

Фестивал на балканското веселие         
„Балкански котел” 

9-10 юли Централен 
площад  

„Н. Вапцаров” 

Дни на българското кино с две комедии:  
„Академия за мъже” и „Летовници” 

17 юли Централен 
площад 

 „Н. Вапцаров” 

Лятна оперна вечер на открито  
„Капелмайсторът” и „Слугинята господарка” 

22-24 юли Централен 
площад 

 „Н. Вапцаров” 

Лятна филмомания под звездите  

м. юли Черква 
„Св. Николай 
Чудотворец” 
с. Кремен 

Общоселски курбан за Илинден 

юли- 
септември 

Площад 
„Независимост”
гр. Добринище 

„Добринищко лято 2021” 

20 юли Площад 
с.Филипово 

Честване на Курбан Байрам 

23 юли Музеен комплекс 
 

Честване 79 години от разстрела на  Никола 
Вапцаров. 
- 65 години от откриване на паметника на 
Никола Вапцаров, съвместна проява на 
Музеен комплекс, Община Банско и 
читалище„Никола Й. Вапцаров-1894” Банско 

30 юли 
5 август 

Централен 
площад  

„Н. Вапцаров” 

Седмица на ръчното и традиционно изкуство 
- демонстрации на международни занаяти 

31 юли Централен 
площад  

„Н. Вапцаров” 

Концерт-спектакъл на самодейни състави от 
Община Банско 

31 юли – 1 
август 

Национален парк 
„Пирин“ 

Ендуро Банско – състезание по планинско 
колоездене 

м. август Музеен комплекс 
 

120 години от аферата „Мис Стоун” 

2 август Музеен комплекс 
 

Тържествено честване на 118 годишнината от 
Илинденско-Преображенско въстание 

7-14 август Централен 
площад  

„Н. Вапцаров” 

Банско Джаз Фестивал  

14-15 август Национален парк 
„Пирин“ 

Път за никъде 2021 – състезание по планинско 
колоездене в дисциплината крос кънтри и 
детско състезание 

20 – 21 август Централен 
площад  

„Н. Вапцаров” 

Пирински Рок вечери 
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27-28 август Централен 
площад  

„Н. Вапцаров” 

„Банско Опера Фест” – фестивал за оперна и 
класическа музика – опера „Вълшебната 
флейта” и мюзикъл „Човекът от Ла Манча” 

м. септември Читалище        
„Н. Вапцаров” 

100 години от смъртта на Иван Вазов – открит 
урок с ученици 

4-6 септември Централен 
площад  

„Н. Вапцаров” 

Кулинарен празник „Уникално Банско” 

6 септември Паметник 
„Банско помни 
героите” 

Честване на 136-та годишнина от 
Съединението на Княжество България с 
Източна Румелия, съвместна проява на 
Община Банско, Музеен комплекс и 
читалище „Никола Й. Вапцаров-1894” Банско 

11-12 
септември 

 Пирин Ултра 2021 – планински ултрамаратон 

19 септември Площад 
„Независимост”
гр. Добринище 

Международен фолклорен фестивал „Шарена 
стомна 2021” 

22 септември Паметник 
„Банско помни 
героите” 

Честване на 113 години от обявяване 
Независимостта на България, съвместна 
проява на Община Банско, Музеен комплекс 
и читалище „Никола Й. Вапцаров-1894” 
Банско 
 

22-26 
септември 

Читалище        
„Н. Вапцаров” 

Банско Филм Фест – Международен фестивал 
на планинарското и екстремно кино  

м. октомври Читалище        
„Н. Вапцаров” 

Международен ден на музиката и поезията. 
Откриване на творчески сезон в читалище 
„Никола Й. Вапцаров-1894” Банско 

1 октомври Читалище „Иван 
Кюлев-1996” 
с.Места 

Ден на възрастните хора  

1-5 октомври  Тържества по случай празника на гр. Банско - 
5 октомври – 109 години от Освобождението 
на Банско от турско робство - концерти, 
срещи, изложби и др., съвместни прояви на 
Община Банско, Музеен комплекс и 
читалище „Никола Й. Вапцаров-1894” Банско 

м. октомври Читалище        
„Н. Вапцаров” 

135 години от рождението на Ран Босилек 
български писател, поет и преводач (1886-
1958). Запознаване с творчеството на автора. 

м. ноември Читалище        
„Н. Вапцаров” 

Международен фестивал на изкуствата 
"Утринна звезда" 
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7 декември Музеен комплекс 
 

Честване на 112 години от рождението на 
Никола Вапцаров. Обявяване резултатите от 
конкурса за написване стихотворение и есе 
посветено на поета и награждаване на 
победителите, съвместна проява на Община 
Банско, Музеен комплекс и читалище 
„Никола Й. Вапцаров-1894” Банско 

м. декември Централен 
площад  

„Н. Вапцаров” 

Запалване на коледните светлини 

м. декември Централен 
площад  

„Н. Вапцаров” 
 

Бъндеришка 
поляна 

Откриване на зимен сезон 2021/2022 
 

5-25 декември Читалище        
„Н. Вапцаров” 

Традиционни зимни празници, Коледни 
тържества и Новогодишни концерти – 
продукции на класовете в школата при 
читалище „Никола Й. Вапцаров-1894” 
Банско 

30 декември Площад 
„Независимост” 
гр. Добринище 

Празник на Добринишката капама 

31 декември Централен 
площад  

„Н. Вапцаров” 

Празничен концерт в Новогодишната вечер   

 
3.2. Организиране на различни изложби и демонстрации на местни занаятчии 
във фоайето на Туристически  информационен център през активния летен 
сезон /02.07.2021г. – 22.09.2021 г./ под надслов  Културни вечери  “Традиции 
и изкуство”;  
 
3.3. 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 наследство на Банско.  
 
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТУРИСТИЧЕСКИ СДРУЖЕНИЯ И ДРУГИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ 
 
Планирана обща сума по точка 4 – 10 000 лв.  
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4.1. 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;  
 
4.2. Взаимодействие с туристическите сдружения на местно и национално 
ниво.  

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

 
Планирана обща сума по точка 5 - 160 000 лв.  
 
5.1. Рехабилитация на улици и тротоари; 
 
5.2. Озеленяване и зацветяване на територията на Община Банско. 
 
 
ОБЩА СУМА ПО ПРОГРАМА 2021 ГОДИНА   – 650 000 лв.  
 
 
 
 
1. Приходна част на Програмата за развитие на туризма в Община Банско  
за 2021 г. е в съответствие с чл. 60, ал. 1 от Закона за туризма 
 
Средствата за развитие на туризма в Община Банско и реализирането на 
планираните мероприятия и дейности се набират от туристическия данък, 
определен по реда на Закона за местните данъци и такси. 

2. Разходна част на Програмата за развитие на туризма в Община Банско 
за 2021 г. е в съответствие чл. 60, ал. 2 от Закона за туризма и чл. 61т. от 
Закона за местните данъци и такси  

Средствата събрани от туристическия данък  се разходват 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, а именно: 

VI. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ 
НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА БАНСКО ПРЕЗ 2021Г. 
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2.1. Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на 
територията на общината, включително местните пътища до туристически 
обекти; 

2.2.Изграждане и функциониране на общински туристически информационни 
центрове и организация на информационното обслужване на туристите; 
 
2.3.Изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска 
собственост или за които правото за ползване и управление е предоставено на 
общината; 
 
2.4.Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, 
които допринасят за развитието на туризма; 
 
2.5. Провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в 
общината; 
 
2.6. Реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на 
туристически борси и  изложения; 
 
2.7. Взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в 
съответната организация за управление на туристическия район; 
 
2.8.Подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските 
туристически обекти. 
 
 
 
 
 
 
 
Внесен туристически данък за 2020 год.:                                    733 697 лв.  
Планирана сума за изпълнение на програма туризъм  2021 год.       650 000 лв. 
 
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ  
 
Програмата за развитие на туризма в Община Банско за 2021г. цели 
реализация на основните приоритети и цели за развитието на Общината и е 
отворен и гъвкав документ, подлежащ на промяна, допълване и  

VII. ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА ПРЕЗ 2021Г. 
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усъвършенстване, в отговор на възникнали нови потребности и в съответствие 
с променящите се условия, нормативна база и социално-икономическа среда. 
 
Годишната програма за развитие на туризма в Община Банско за 2021 година е 
разгледана, обсъдена и одобрена от Консултативния съвет по въпросите на 
туризма на основание чл.13 ал.6 от Закона за туризма на 01.07.2021 година. 
 
 
 
 
 
 


