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ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДВАНЕТО НА СЪБРАНИЯ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНСКО 

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК ЗА 2017 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 2017 година от 

Консултативния съвет по туризъм по протокол № 28/ 29.03.2018 год., същия приет 

и от Общински съвет – Банско с решение №698 по протокол №35/25.04.2018 г. се 

изготвя следния годишен отчет за разходването на събрания на територията на 

Община Банско туристически данък. 

 

Планирани средства от туристически данък в бюджет 2017 година - 800 000 лв. 

Постъпили средства от туристически данък за 2017 година -  900 147 лв. 

 

 

ПРЕДВИДЕНИ И РЕАЛИЗИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ ОТ ГОДИШНАТА 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА БАНСКО ЗА 2017 

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  6 езикови версии/ с  нова   визия за 

приоритетните пазари   - на български, английски, румънски, гръцки,  полски и 

руски език; 
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3.2. Рекламни пана, билборди, картички, афиши, рекламни календари, флаери за 

фестивалите от Културния календар на Община Банско за 2017 г.; 

 

3.3. Преиздаване на безплатна туристическа карта на гр.Банско с актуализирани 

туристически обекти.   

 

Планирана сума по раздел I   35 000 лв. 

Изразходвани средства     37 413 лв. 

Остатък  /излишък/                                  2 413 лв.               

 

 

II. РЕКЛАМА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ И УЧАСТИЕ НА 

ТУРИСТИЧЕСКИ БОРСИ И ИЗЛОЖЕНИЯ 

 

1. Рекламиране и промотиране на туристическа дестинация Банско. През 2017 

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, 25 - 28 

януари 2017 г. - участие със самостоятелен щанд;  

 

 -   Международно туристическо изложение  IMTM – Тел Авив, Израел, 07 -08 

февруари 2017 г. - участие на информационен  щанд на Министерството на 

туризма; 

  

 -  Международно туристическо  изложение „Ваканция и СПА ЕКСПО”, София  

15 - 17 февруари  2017 г. - участие със самостоятелен щанд; 

 

 -  Международно туристическо  изложение  SAJAM TURIZMA  - Белград, 

Сърбия   23 - 26 февруари 2017 г. - участие със самостоятелен щанд; 

 

-  Международно туристическо  изложение  UTAZAS  2017, гр.Будапеща, 

Унгария, 02 - 05 март 2017 г. -  участие  на информационен  щанд на 

Министерството на туризма; 

 

-  Българо-румънски форум на тема „Дълга ваканция или кратки пътувания – 

добре дошли в България през цялата година“ 30.03.2017 г. – Букурещ, 

Румъния; 
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-  Търговско изложение – ОБЩИНСКО ЕКСПО  –  к.к.Албена, 15 – 17  

октомври 2017 г. - участие със самостоятелен щанд; 

 

-  Международно туристическо  изложение  TT WARSAW  - Варшава, Полша  

23– 25.11.2017 г.  - участие на  информационен щанд на Министерството на 

туризма; 

  

-  Международно туристическо изложение  Greek Tourism Expo Атина, Гърция 

08 – 10 декември 2017 г. - участие със самостоятелен щанд; 

 

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    70 000 лв. 

Изразходвани средства      50 210 лв. 

Остатък  /излишък/                                         19 790 лв.               

 

 

III. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ С МЕСТНО И 

НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ 

 

1. Утвърждаване на културен календар на Община Банско за 2017 година; 

 

2.Община Банско сътвори уникален проект, с който едновременно с 

разнообразяване престоя на туристите съхранява местните традиции, обичаи и 

фолклор. За трета 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 два 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  
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пресукване на вълна, плетене на шушони,  бродириране на сувенирни топки, 

плетене на кука игла, 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 ПИЦ  беше предоставено на местни художници и артисти, които в 

организираните  шестнадесет изложби показаха своите произведения на 

обществеността и гостите на града.     

 

1. Утвърждаване на културен календар 2017 – Община Банско. 

Дата  Място  Културна проява  

01  януари 

 

централен площад 

"Н. Вапцаров" 

 

Празничен фолклорен концерт и 

традиционен кукерски карнавал 

 

05-10 януари Читалище "Н. 

Вапцаров" 

Балетен Фестивал  

21 януари 

 

Читалище "Н. 

Вапцаров" 

Честване на Деня на родилната 

помощ –“Бабинден“ 

 

3 февруари Читалище "Н. 

Вапцаров" 

„Аз възприемам света като място 

за културно съревнование между 

всички народи“ – честване на 145 

години от рождението на Гоце 
Делчев 

10 февруари читалище“Н.Вапцар

ов“ 

 

Концерт-продукция на Школата по 

пиано 

14 февруари 

 

читалище“Н.Вапцар

ов“ 

 

„За любовта и виното“ - 

музикално-поетична вечер, по 

случай Деня на влюбените и 

Трифон Зарезан 

 

19 февруари Дома на изкуствата    

 
144 години от обесването на Васил 

Левски - беседа за Апостола 
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01 мaрт 

 

читалище „Никола 

Вапцаров” 

 

„…Те правят празниците на 

другите“ - честване на 1-ви март-

Ден на самодееца 

 

01 мaрт 

 

 

читалище“Н.Вапцар

ов“ 

Работилница на баба Марта. 

Изложба и базар на мартеници 

 

03 март 

 

паметник "Банско 

помни героите" 

 

„Българската свобода“ – честване 
на 139 години от освобождението на 

България от турско робство и 

Националния празник на 

Република България 

 

08 март 

 

читалище“Н.Вапцар

ов“ 

 

„Твойто име е жена“  -честване на 

Деня на жената – 8-ми март  
 

23 мaрт  

 

Общински сгради в 

Община Банско  

Часът на Земята 

 

28 март читалище "Н. 

Вапцаров" 

„Скрити вопли“ – поетично-

музикална композиция по стихове 
на Димчо Дебелянов, по повод 130 

г. от рождението на поета 
31 март 

 

читалище "Н. 

Вапцаров" 

 

„Банско се смее и не старее“ – 

вечер на банския хумор по повод 

Международния ден на хумора и 

шегата 

 

09 април читалище "Н. 

Вапцаров" 

 

„Цветница е“ – концерт на 

самодейните състави при читалище 
„Н. Вапцаров“  

10-14 април читалище "Н. 

Вапцаров" 

 

„Изкуството на танца“ –концерт на 

школата по пиано 

11-21 април читалище "Н. 

Вапцаров" 

 

Отбелязване седмицата на детската 

книга – среща с детски писател. 

Литературни четения 
13 април читалище "Н. 

Вапцаров" 

 

Работилница „Шарено великденско 

яйце“ – фолклорна обредност как 

се боядисват великденски яйца в 

Банско. Изложба 
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16 април площад „Никола 

Вапцаров“ 

Празничен Великденски концерт 

9 май читалище“Н.Вапцар

ов“ 

Честване Деня на Европа 

18 май 

 

Музеен комплекс - гр. 

Банско 

 

Честване на  Международния ден 

на музеите.  
Европейска нощ на музеите 
 

24 май 

 

централен площад 

"Н. Вапцаров" 

 

Концерт „Напред науката е 
слънце“ по случай Деня на 

българската просвета, култура и на 

славянската писменост. Ден на 

народните читалища и 161 години 

от първото честване на Празника 

24 май.  
01  юни 

 

стадион „Св. 

Петър“ 

 

 

„Детство мое” - прояви, посветени 

на Деня на детето 

02-09 юни читалище “Никола 

Вапцаров“ 

Концерт-продукции на 

музикалните школи при 

читалището 
02 юни 

 

централен площад 

"Н. Вапцаров" 

 

„Жив е той“- честване на Деня на 

Ботев и загиналите за свободата на 

България  
19 юни ДИЦ „Св. Паисий 

Хилендарски“ и 

паметника на 

Паисий Хилендарски 

Честване на 295 години от 

рождението на Паисий 

Хилендарски и 255 години от 

написването на „История 

славянобългарска“  
1 – 7 юли 

 

читалище “Никола 

Вапцаров” 

 

Летни театрални празници „На 

публиката – с любов“  

 

18 юли централен площад 

"Н. Вапцаров" 

 

„Апостола на свободата“ -  

честване на 180 год. от рождението 

на Васил Левски 
22  юли централен площад 

"Н. Вапцаров" 

 

„ONE LOVE“ – българо-

македонско турне на големи хип-

хоп звезди 
21 юли   централен площад 

"Н. Вапцаров 
75 години от разстрела на Никола 

Вапцаров 
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26-29 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 
 

01-03 август 

 

читалище “Никола 

Вапцаров” 

 

Парк Пирин  

Честване 114  години от 

Илинденско - Преображенското 

въстание 
 и Деня на Пирин 

 

05 -12 август 

 

централен площад 

"Н. Вапцаров" 

 

Международен Джаз Фестивал 

Банско 

 

15-20 август читалище “Никола 

Вапцаров” 

Школата по китара, тамбура и 

народно пеене на Марин Бърдарев 
24-26 август 

 

централен площад 

"Н. Вапцаров 

 

Фестивал за оперна и класическа 

музика „Банско Опера фест” 

 

1-2 

септември  

централен площад 

"Н. Вапцаров" 

 

„Банско Балкан Фест“- фестивал 

на Балканската музика 

06 септември 

 

централен площад 

"Н. Вапцаров" 

 

Честване на Съединението на 

България 

22 септември 

 

централен площад 

"Н. Вапцаров" 

Честване на Независимостта на 

България 
01-05 

октомври 

 

централен площад 

"Н. Вапцаров" 

 

Тържества по случай празника на 

гр. Банско  

5 октомври – 105 години от 

Освобождението на Банско от 

турско робство 
01 ноември 

 

 

читалище "Н. 

Вапцаров" 

 

Честване на Деня на народните 
будители 

 

Открит урок „225 години от 

издаване на първия новобългарски 

буквар на Марко Теодорович 

Вазюв“ 

17 ноември читалище "Н. 

Вапцаров" 

Поетично-музикална композиция, 

посветена на 190 години от 

рождението на Петко Славейков 



               

  
 

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 

                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирана сума по раздел III                                                     560 000 лв. 

Коригирана с Протокол №27/28.09.2017 г.  

на Общински съвет Банско                                                         510 000 лв. 

Изразходвани средства                                                                 539 366 лв. 

Остатък  /излишък/                                                                         29 366 лв.               
 

 

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТУРИСТИЧЕСКИ СДРУЖЕНИЯ И ДРУГИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ 

 

1. Финансова помощ за дейността на членовете на Съюза на туристическия бизнес-

Банско за провеждане на срещи с браншови организации и общински 

администрации, свързани с обмяна на добри практики, проведени в градовете 

Велико Търново, Сандански и Велинград. 

 

2. Работно посещение на кмета на Община Банско в централата на ЕП-Брюксел. С 

Клаудия Монтейро де Агияр – португалски евродепутат, член на Комисията по 

транспорт и туризъм към Европейския парламент бе обсъдена политиката на ЕС в 

областта на туризма, нарастващия потенциал на България и Балканския полуостров 

като по-сигурна туристическа дестинация в съвременната реалност на повишена 

терористична заплаха. Бяха изтъкнати предимствата на региона със своите 

съхранени природни дадености, исторически забележителности и чиста храна.  

22-26 ноември 

 

читалище "Н. 

Вапцаров" 

 

Банско Филм Фест  

 

29 ноември - 3 

декември 

читалище "Н. 

Вапцаров" 

Международен фестивал на 

изкуствата "Утринна звезда" 
07 декември 

 

Дом на изкуствата 

 

Честване на 108 години  от 

рождението на  Никола Вапцаров 
м. декември 

 

 

Централен площад 

"Н. Вапцаров" и 

Бъндеришка поляна 

Откриване на зимен сезон 

 

20-31 

декември 

 читалище "Н. 

Вапцаров"  

Коледно - новогодишни прояви 

 

31 декември 

 

централен площад 

"Н. Вапцаров" 

Празничен концерт в Новогодишна 

вечер   
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Планирана сума по раздел IV   15 000 лв.  

Изразходвани средства      5 765 лв. 

Остатък  /излишък/                                               9 235 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  120 000 лв. 

Изразходвани средства    267 393 лв. 

Остатък  /излишък/                                         147 393 лв.               

 
 

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

етап. 
 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДВАНЕТО НА СЪБРАНИЯ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНСКО 

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК ЗА 2017 ГОД. 

 

 

Получени средства от Туристически данък за 2017 г.:       900 147 лв. 
Разходвани средства от Туристически данък, съгласно предвидените 
мероприятия в Програмата за развитие на Туризма  

в Община Банско за 2017 г.:                                                     900 147 лв. 

 
 

 

ВСИЧКО ЗА 2017 г.: 
   

ПЛАНИРАНИ СРЕДСТВА  ПО БЮДЖЕТА  ЗА 2017 г.                                          800 000 лв. 
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА ПРОТОКОЛ №27/28.09.2017 г. 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО                                                                               830 000 лв.  

СЪБРАНИ СРЕДСТВА ОТ ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК ЗА 2017 г.                     900 147 лв. 

ИЗРАЗХОДВАНИ   СРЕДСТВА ЗА 2017 г.                                                                    900 147 лв. 

 

 

Отчетът за изпълнение на годишната програма за развитие на туризма в Община 

Банско за 2017 г.  е приет на заседание на Консултативния съвет по туризъм на  

29.03.2018 година. 
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Финансов отчет по Годишната програма за развитие на туризма 2017г. 
 

РАЗДЕЛ   

 

Предви-

дени 

средства 

лв. 

 

Усвоени 

средства 

лв. 

 

Изли-

шък 

/Пре –
разход/ 

лв. 

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  6 езикови версии/ с  

нова   визия за приоритетните пазари   - на български, английски, 

румънски,  гръцки,  полски  и  руски език; 

 

3.2. Рекламни пана, билборди, картички, афиши, рекламни 

календари, флаери за фестивалите от Културния календар на 

Община Банско за 2017 г.; 

 

3.3. Преиздаване на безплатна туристическа карта на гр.Банско с 

актуализираните туристически обекти;   

 

 

ВСИЧКО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 000 

 

 

 

 

11 784 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 480 

 

 

 

8 940 

 

 

 

2 209 

 

 

 

37 413 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2 413 

II.РЕКЛАМА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ И 

УЧАСТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ БОРСИ И ИЗЛОЖЕНИЯ –   
8 международни туристически изложения  и   1 българо-румънски 

форум на тема „Дълга ваканция или кратки пътувания – 

добре дошли в България през цялата година“ 30.03.2017 г. – 

Букурещ, Румъния; 

 

70 000 50 210 +19 790 
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III.ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ С 

НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ – Културен календар на Община 

Банско  

510 000 539 366 -29 366 

  

 IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТУРИСТИЧЕСКИ 

СДРУЖЕНИЯ И ДРУГИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ  НА 

ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ 

 

1.Финансова помощ за дейността на членовете на Съюза на 

туристическия бизнес-Банско за провеждане на срещи с браншови 

организации и общински администрации, свързани с обмяна на 

добри практики, проведени в градовете Велико Търново, 

Сандански и Велинград. 

 

2.Работно посещение на кмета на Община Банско в централата на 

ЕП-Брюксел. С Клаудия Монтейро де Агияр – португалски 

евродепутат, член на Комисията по транспорт и туризъм към 

Европейския парламент бе обсъдена политиката на ЕС в областта 

на туризма, нарастващия потенциал на България и Балканския 

полуостров като по-сигурна туристическа дестинация в 

съвременната реалност на повишена терористична заплаха. Бяха 

изтъкнати  предимствата на региона със своите съхранени 

природни дадености, исторически забележителности и чиста 

храна.  

 

ВСИЧКО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 000 

 

 

 

 

 

2 000 

 

 

 

 

 

3 765 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 765 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+9 235 

 

 V. ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

267393 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-147393  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


