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ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДВАНЕТО НА СЪБРАНИЯ 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНСКО 
ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК ЗА 2020 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 2020 година от 
Консултативния съвет по туризъм по протокол № 36/01.07.2021 г., същия приет и от 
Общински съвет – Банско с Решение №450 по протокол №28/30.07.2021 г. се изготвя 
следния годишен отчет за разходването на събрания на територията на Община Банско 
туристически данък. 
 
Планирани средства от туристически данък в бюджет 2020 година     750 000 лв. 
Постъпили средства от туристически данък за 2020 година                 733 697 лв. 
Постъпили средства от годишен наем на указателни табели                    6600 лв. 
Постъпили средства от наем за залата на ТИЦ                                           188 лв. 
Общо постъпили средства за 2020 година                                            740 485 лв. 
 
Програмата за развитие на туризма в Община Банско през 2020 година беше 
изпълнена частично, с малки изключения в период на световната пандемия от вируса 
COVID-19 от месец март 2020г.  
 
ПРЕДВИДЕНИ И РЕАЛИЗИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ ОТ ГОДИШНАТА 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА БАНСКО ЗА 2020 
ГОДИНА, КОИТО СА ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВАТА СЪБРАНИ ОТ 
ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК: 

 
 
I. ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 
НА ТУРИСТИТЕ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ 
 
1. Поддръжка на Туристически 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 Община Банско  и Национален парк ”Пирин”. 
 
3.  Дизайн и отпечатване на рекламно-информационни материали за Банско. 
С цел рекламиране на града като дестинация в ежедневната работа на Туристически 
информационен център и по време на туристически изложения и други  
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представителни мероприятия бяха разработени и отпечатани следните рекламни 
материали: 
 
3.1. Преиздаване  на  рекламна дипляна на български, сръбски, иврит, турски и 
английски език/, рекламни афиши, билборди, плакати, двуезични флаери за 
фестивалите от Културния календар на Община Банско за 2020 г. и Културни вечери 
„Традиции и изкуство”;  
 
3.2. Изработка и издаване на двуезичен алманах „Банско, истории от върха”; 
 
3.3. Изработка на рекламни видеоклипове за Банско; 
 
3.4. Изработка, демонтаж и монтаж на 73 указателни позиции, които са разположени  
на 30 броя информационни табла монтирани в района на гр. Банско. 
 
 
 
Планирана сума по раздел I        50 000.00 лв.  
Изразходвани средства                 25 441.00 лв. 
Постъпили суми от годишен наем за ползване на указателни    6600.00 лв. 
табели      
Постъпили суми от наем за ползване залата на ТИЦ       188.00 лв. 
                                                                               
 
II. РЕКЛАМА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ И УЧАСТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ 
БОРСИ И ИЗЛОЖЕНИЯ 
 
1. Рекламиране и промотиране на туристическа дестинация Банско. 
 
През 2020 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 /30.01-
02.02.2020г./ участие със самостоятелен щанд;  

 
 Международно туристическо изложение  IMTM – Тел Авив, Израел, /11-

12.02.2020 г./ участие на информационен щанд на Министерството на туризма; 
 

 Международно туристическо изложение Ваканция Holiday&SPA EXPO - 
София, /13-15.02.2020 г./ участие със самостоятелен щанд; 
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 Международно туристическо изложение SAJAM TOURISM – Белград, Сърбия 

/20-23.02.2020 г./ участие на информационен щанд на Министерството на 
туризма. 

 

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 СПА/Уелнес. 

 
Планирана сума по раздел II                                                                 50 000.00 лв.  
Изразходвани средства                                                                           14 638.00 лв. 
 
 
III. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ С МЕСТНО И НАЦИОНАЛНО   
ЗНАЧЕНИЕ 
 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА БАНСКО 
2020 ГОДИНА 

Дата Място Културна проява 
01 януари 

 
Централен 
площад             
„Н. Вапцаров" 

Традиционен  кукерски празник, съвместна 
проява на Община Банско и читалище 
„Никола Вапцаров 1894“ 

09-11 януари Читалище        
„Н. Вапцаров" 

Гастрол на  Театрално-музикален 
продуцентски център Държавна опера-
Варна   
09.01. - „Чикаго”- мюзикъл 
10.01. - „Уестсайдска история” - мюзикъл 
11.01. -„ Уестсайдска история” - мюзикъл 

21 януари 
 

Читалище         
„Н. Вапцаров" 

Честване Деня на родилната помощ-
„Бабинден“ 

08 февруари Читалище „ Н. 
Вапцаров” 
Голям салон 

Национален фолклорен фестивал – конкурс 
„Бъдност за талантите на България” 

14 февруари 
 

„Туристически 
информационен 
център“ 

„Грешна беше тя, но беше хубава” - 
любовта в творчеството на Йордан Йовков 
по повод 140 години от рождението на 
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писателя. 
 

19 февруари  Читалище „Н. 
Вапцаров” 
Голям салон 

„Разпитът”, спектакъл с участието на 
Христо Мутафчиев и Веселин Плачков 
 

20 февруари Читалищна 
Библиотека 

 Открит урок „Левски в литературата” 

20 февруари Читалище „Н. 
Вапцаров” 
Голям салон 

Фолклорен ансамбъл „Родопа” – 
музикално-танцов спектакъл „Невястата” 
 

20-22 февруари Туристически 
информационен 
център 

Зимна киномания  „Snow cinema” 

25 февруари Читалище „Н. 
Вапцаров” 
Голям салон 

ДТ Благоевград  
 „Красавицата и Звяра” 
„Вампир” 

28 февруари Читалище „Н. 
Вапцаров” 
Голям салон 

Честване деня на самодееца. 
„Песни с вечността сродени” – концерт 
спектакъл. 
 Представяне на нов албум на мъжка 
фолклорна група „Банскалии” с участието 
на танцови формации „Веселие”, 
„Пиринско Настроение” и „Еуфория”. 
Дружина „Перински айдути” 

28 февруари-        
09 март 

Фоайе на 
читалище  
„Н.Вапцаров“ 

Изложба на детска рисунка „Баба Марта 
бързала, мартенички вързала” 

02 март Паметник 
„Банско помни 
героите” 

Тържествено полагане на венци и цветя 

02 март Читалище  
„Н.Вапцаров“ 

Концерт-спектакъл посветен на 3-ти март, 
организиран от СУ „Неофит Рилски” 

02 март Читалище 
„Д.Благоев” 
гр.Добринище 

Гостува Баба Марта 
 

03 март 
 

Бъндеришка 
поляна 
Ски-зона Банско 
 

Честване 142 години от Освобождението на 
България от турско робство и 
Националния празник на Република 
България 

03 март Централен 
площад 

Честване 142 години от Освобождението на 
България от турско робство и 
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гр. Добринище Националния празник на Република 
България 

02  юни 
 

Централен 
площад  
„Н.Вапцаров” 

„Жив е той”- честване Деня на Ботев и 
загиналите за свободата и независимостта 
на България, съвместна проява на 
читалище „Н. Вапцаров”, Музеен 
комплекс-Банско и Община Банско 

19 юни Площад 
„Възраждане” 

„Отец Паисий обикаля още” - честване на 
празника „Свети Паисий Хилендарски”. 
Ден на почит към делото на преподобни 
Паисий Хилендарски, съвместна проява на 
читалище „Н. Вапцаров”, Музеен 
комплекс-Банско и Община Банско 

21 юни Национален 
парк „Пирин” 

Спортно състезание „Пирин Рън” 

27-28 юни Старата 
казарма, Банско 

Спортно състезание Хард Ендуро „Три 
планини”  

29 юни-5 юли Читалище „Н. 
Вапцаров” 

Банско Номад Фест 

юли- септември Туристически 
информационен 
център 

Културни вечери „Традиции и изкуство” 

юли-септември Площад 
„Независимост”
гр. Добринище 

„Добринищко лято 2020” - мероприятия 
всяка съботна вечер 

18 юли Централен 
площад „Н. 
Вапцаров” 

Концерт-спектакъл на самодейни състави 
от Община Банско 

23 юли Музеен 
комплекс-
Банско 

Честване 78 години от разстрела на Никола 
Вапцаров и 80 години от издаване на 
стихосбирката „Моторни песни” 

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

Общоселски курбан за Илинден 

23 –25 юли 
 
 

Централен 
площад             
„Н. Вапцаров" 

Лятна филмомания под звездите - издание 
на „Банско филм фест”, кинофестивалът за 
документални филми, разкриващи 
красотата на природата и екстремните 
спортове 

26 юли Централен Колоездачно състезание „По пътя на 
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площад „Н. 
Вапцаров” 

Римляните” 

31 юли – 1 август Централен 
площад „Н. 
Вапцаров” 

Оперен концерт на Камерна опера 
Благоевград 

01 август 
 

Централен 
площад              
„Н. Вапцаров" 

Честване 117  години от Илинденско – 
Преображенското-Кръстовденското 
въстание, съвместна проява на Община 
Банско, Музеен комплекс-Банско и 
читалище „Н. Вапцаров”  

01 август Читалище         
„Н. Вапцаров 
2010”- 
с. Филипово 

Честване на Курбан Байрам 

м. август Музеен 
комплекс-
Банско 

Честване 210 години от битката в 
местността „Главите” 

м. август Музеен 
комплекс-
Банско 

Честване 170 години от битката в 
местността „Мозговица” 

м. август Музеен 
комплекс-
Банско 

Честване 145 години от рождението на 
Симеон Вишанов Молеров/15.02.1875-
07.05.1923/  

м. август Музеен 
комплекс-
Банско 

Честване 115 години от убитите в 
местността „Белия кръст” 

08-14 август 
 

Централен 
площад              
„Н. Вапцаров" 

Международен Джаз Фестивал Банско 2020 
 

22 август Централен 
площад „Н. 
Вапцаров” 

Концерт-спектакъл на самодейни състави 
от Община Банско 

28-29 август Централен 
площад „Н. 
Вапцаров” 

„Банско Опера Фест” – фестивал за оперна 
и класическа музика 

5 септември Централен 
площад „Н. 
Вапцаров” 

120 минути смях, музика и фокуси - шоу 
спектакъл с артистите от популярното 
комедийно предаване „Комиците” 
 

06 септември 
 

Паметник 
„Банско помни 

Честване на 135-та годишнина от 
Съединението на Княжество България с 
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героите” Източна Румелия-съвместна проява на 
Община Банско, Музеен комплекс-Банско 
и читалище „Н. Вапцаров” 

19 септември Централен 
площад „Н. 
Вапцаров” 

17-ти  Ретро парад на автомобили  
Благоевград-Банско 

19  септември Площад 
„Независимост”
гр. Добринище 

Международен фолклорен фестивал 
„Шарена стомна 2020” 

22 септември 
 

Паметник 
„Банско помни 
героите” 
 

Честване на 112 години от обявяване 
Независимостта на България, съвместна 
проява на Община Банско, Музеен 
комплекс и читалище „Н. Вапцаров” 

м.септември Читалище             
„Н. Вапцаров"  

Честване 240 години от рождението на  
Димитър Т. Молеров/1780-1869/ 

м.септември Читалище             
„Н. Вапцаров"  

Честване 270 години от рождението на Тома 
Вишанов-Молера/роден около 1750 г./ 

м.септември Читалище             
„Н. Вапцаров"  

Честване 225 години от рождението на 
Велян Огнев/1795-1847/ 

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

Честване - Ден на възрастните хора 

01-05 октомври 
 

 Тържества по случай празника на гр. 
Банско - 5 октомври – 108 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”; 

23 октомври Читалище „Н. 
Вапцаров" 

Открит урок по повод 170 години от 
рождението на Иван Вазов 

01 ноември 
 
 

Читалище „Н. 
Вапцаров" и 
Музеен комплекс 
- Банско 
 

„Слава вам“- честване на Деня на 
народните будители, съвместна проява на 
Община Банско, Музеен комплекс-Банско, 
читалище „Н. Вапцаров” и училищата в гр. 
Банско 

м. ноември Музеен 
комплекс-
Банско 

Честване 185 години от построяването на 
църквата „Св. Троица”/1835 г./ и 290 
години от обновяването на църквата 
„Успение Богородично”/около 1730 г./ 
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За шеста поредна година Община Банско продължи да обогатява уникалния проект 
КУЛТУРНИ ВЕЧЕРИ „ТРАДИЦИИ И ИЗКУСТВО”, с който едновременно с 
разнообразяване престоя на туристите се съхраняват местните традиции, обичаи и 
фолклор. В продължение на близо три месеца Туристически 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. Съботните 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. За запалените по народни песни и танци в 
читалище „Никола Вапцаров" се провеждат уроци по тамбура и по народни танци. 
Така тръгвайки си от Банско, гостите на града могат да се похвалят с научена 
автентична банска песен или някое традиционно хоро.  Музеен комплекс-Банско 
организира еднодневни турове до археологически комплекс  „Свети Никола”, късно 
антична крепост „Ситан Кале”, инфотурове в музеите и за децата образователни 
интерактивни игри „Деца в музея". Множество местни автори преобразяват фоайето 
на Туристическия 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 2020 г. те бяха 14 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 
Туристическия информационен  център. Знаейки за този проект, много туроператори 
следят ежедневната програма на събитията и включват посещение на Туристически 
информационен  център  в туровете на техните туристи.  

Планирана сума по раздел III                                                     580 000.00 лв. 
Изразходвани средства                                                                202 189.00 лв. 
 
 
IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТУРИСТИЧЕСКИ СДРУЖЕНИЯ И ДРУГИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ 
 

м. ноември Музеен 
комплекс-
Банско 

Честване 170 години от построяването на 
камбанарията/1850 г./ 

м. ноември Музеен 
комплекс-
Банско 

Честване 245 години от рождението на 
Лазар Герман/1775-1840/ 
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Планирана сума по раздел IV          10 000.00 лв. 
Изразходвани средства               597.00 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                                                  60 000.00 лв. 
Изразходвани средства                                                                   507 135.00 лв. 
 
Сумата по Раздел V е изразходвана за рехабилитация на улици и тротоари, както и за 
озеленителна дейност и зацветяване на територията на  Община Банско. 

 
VI. ДЕЙНОСТИ ПО КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ 
 
С цел намаляване на сивия сектор в туризма в Община Банско продължи работата на 
постоянната 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 01.01.2020г. – 31.12.2020г. в отдел ,,Икономическо развитие” към 
Общинска администрация Банско са постъпили и разгледани 184 заявления за 
категоризация и регистрация на туристически обекти, по които Общинската експертна 
комисия по категоризация на туристическите обекти се е произнесла в 
законноустановения срок. Издадени са 104 заповеди за категоризиране на 
туристически обекти, 36 заповеди за регистрация на апартаменти за гости и стаи за 
гости и са извършени процедури по промяна в обстоятелствата на 15 броя 
категоризирани туристически обекти. За същия период са издадени 26 броя заповеди 
за прекратяване на категория, 1 брой заповед за отказ от определяне на категория и 2 
броя заповеди за спиране действието на категорията. 
 
Събрани средства от такси за категоризация                                          27 495.00 лв. 
  
ПЛАНИРАНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА ЗА 2020 г.                       750 000.00 лв. 
  
СЪБРАНИ СРЕДСТВА ОТ ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК ЗА 2020 г.                      733 697.00 лв. 
СЪБРАНИ СРЕДСТВА ОТ ГОДИШЕН НАЕМ НА УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ        6600.00 лв. 
СЪБРАНИ СРЕДСТВА ОТ НАЕМ ЗА ЗАЛАТА НА ТИЦ                                                188.00 лв. 
 
ИЗРАЗХОДВАНИ СРЕДСТВА  ЗА 2020 г.                                            750 000.00 лв. 
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Финансов отчет за Годишната програма за развитие на туризма 2020 г. 

 
РАЗДЕЛ   

 
Предви-
дени 

средства 
лв. 

 
Усвоени 
средства 

лв. 

 
Излишък  

/Преразход/ 
лв. 

I. ТУРИСТИЧЕСКИ  ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, 
ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТУРИСТИТЕ 
И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ 
 
1.Поддръжка на Туристически информационен център – 
обслужващ туристите и града 
 
2.Поддръжка на видео екран, разположен на централен 
площад “Никола Вапцаров”, на което се публикуваха всички  
събития от културния и спортен календар на Община Банско, 
видеоклипове и снимки от общината и Национален парк 
”Пирин”; 
 
3.Дизайн и отпечатване на рекламно-информационни 
материали за Банско – с цел рекламиране на града като 
дестинация в ежедневната работа на Туристически 
информационен център и по време на туристически 
изложения и други представителни мероприятия: 
 
3.1.Преиздаване  на  рекламни дипляни, рекламни афиши, 
билборди, плакати, двуезични флаери за фестивалите от 
Културния и спортен календар на Община Банско за 2020 г. и 
Културни вечери „Традиции и изкуство”; 
 
3.2. Изработка на рекламни видеоклипове за Банско; 
 
3.3. Изработка, демонтаж и монтаж на 73 указателни позиции, 
които са разположени  на 30 броя информационни табла 
монтирани в района на гр. Банско. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 8425.00 
 
 

0.00 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

14859.00 
 
 
 
 

600.00 
 

1557.00 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВСИЧКО по т.1, 2 и 3 50 000.00 25 441.00 +24 559.00 
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II.РЕКЛАМА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ И 
УЧАСТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ   БОРСИ  И 
ИЗЛОЖЕНИЯ 
4 международни туристически изложения, като в две от тях 
участие със самостоятелен щанд  

 
 
 

50 000.00 

 
 
 

14 638.00 

 
 
 

+35 362.00 

 
III.ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 
С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ  
Културен календар на Община Банско 2020 

 
 

293 793.00 

 
 

202 189.00 

 
 

+91 604.00 

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

 
 

10 000.00 

 
 

597.00 

 
 

+9403.00 
 

 

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

Рехабилитация на улици и тротоари  
Озеленяване и зацветяване 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
60 000.00 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

507 135.00 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 447 135.00  
 
 
 
 


