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ОТЧЕТ
НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
2017 ГОДИНА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Програмата за развитие на туризма на територията на Община град Добрич е част от
Общинския план за развитие на Община град Добрич. Тя бе предложена от
Консултативния съвет по въпросите на туризма и приета с Решение № 17 - 1/ 28
февруари 2017 година на Общински съвет. За изпълнение на поставените цели
резервирахме финансов ресурс в Бюджет 2017 в размер на 40 000 лева.
Съгласно чл. 60 от Закона за туризма средствата за изпълнение на програмата за
развитие на туризма се набират от: туристически данък; средства, предоставени за
изпълнение на целеви програми и проекти; дарения и помощи, средства от
международни програми и споразумения и др. Постъпилите суми в бюджета на
общинска администрация за 2017 год. от туристически данък  са 44 777 лева.
С изпълнението на Програмата целим да създадем условия за целогодишно устойчиво
развитие на туризма чрез повишаване на качеството, конкурентноспособността и
диверсификацията на местния туристически продукт.

ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА

І. Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които
допринасят за развитие на туризма.

1. Европейски младежки поп – рок конкурс „Сарандев”.

Младежки конкурс „Сарандев“ има забележимо присъствие в културния живот на град
Добрич като ковачница на млади таланти и трамплин в кариерното развитие на много от
тях. Вече има реализирани 25 издания. След кратко прекъсване по настояване на
гражданите и заявения голям интерес през 2016 година той е възобновен. Благодарение
на отпуснатите средства по Програмата за развитие на туризма Европейският младежки
поп – рок конкурс се проведе и през 2017 год. в периода 17 - 19 май, като беше
организиран от Общински младежки център „Захари Стоянов“ - Добрич. Форумът
протече под мотото „Не на наркотиците, не на страха, да пазим природата, да спасим
човечеството!”.
В конкурсната програма се включиха 59 младежи от 14 български града и от 4 държави.
Като съпътстващи прояви в дните на конкурса бяха осъществени:  изложба с
наградените творби от ХII Национален конкурс за дигитална живопис „Моята
България“ и среща на тема „Междукултурен обмен чрез музика”.

2. Фестивал на талантите

Фестивалът на талантите е първият културен градски фестивал за деца в Добрич, който
се превърна в едно от най-очакваните събития за детска аудитория. Основната му цел е



децата да бъдат въведени в света на изкуството, науката и забавленията, като се
организират ателиета на открито. Проектът е некомерсиален и позволява на всички
желаещи деца да се включат абсолютно безплатно в културно-образователните
инициативи.

3. Добруджанска черга от цветя

Община град Добрич реализира нова туристическа атракция – добруджанска черга от
цветя, като част от Фестивала на талантите. Мероприятието се проведе в Градски парк
„Свети Георги” като символ на пролетта и цветята, като привлече много граждани и
гости на града.

4. С цел придаване на празнична атмосфера във връзка с Коледните празници
закупихме светещи фигури – шейна и елени.

ІІ. Реклама на туристическият продукт на общината, включително участие в
туристически борси и изложения.

1. Изплатена награда на победителя в конкурса за туристическо лого проф. Димитър
Серезлиев в размер на 2 000 лева, които са прехвърлени от бюджета на Програмата за
развитие на туризма за 2016 година.

2. Проведен конкурс за туристическо лого на Община град Добрич с   цел
разпознаване  на  град  Добрич  на  туристическата  карта  на  България.  Като членове на
журито бяха привлечени  висококвалифицирани преподаватели, художници,
интелектуалци. Въпреки постъпилите големия брой проектни предложения първенец не
беше излъчен. Аргументацията на журито е липсата на ярко присъствие и познаваемост в
комбинацията между изображение и типография, което да удовлетворява поставените
критерии.

ПОСТИГНАТИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Средства по програмата лева 40 000
Усвоени средства
1. Европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев” 20 000
2. Фестивал на талантите 5 000
3. Добруджанска черга от цветя 2 959.66
4. Изплатена награда за туристически слоган 2 000
5. Закупена светеща Коледна украса 2 500
6. Командировъчни и хонорари на членове на комисия за
избор на туристическо лого

1 123.77

О б щ о усвоени средства                                    лева 33 583.43

Средствата по Програмата не са усвоени в пълен размер поради това, че от проведения
конкурс за туристическо лого журито не определи участник на първо място и
предвидения награден фонд се запазва за следващата календарна година.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С реализирането на Програмата се дава възможност Община град Добрич да се превърне
в привлекателен туристически център с интегриран и конкурентноспособен
туристически продукт, базиран на социално – икономическия и културен потенциал на



града, като основната ни задача е опазването на културно-историческото наследство и
съхраняването на нашата културна идентичност.

Програмата допринася за постигане на местен икономически растеж, подобряване
качеството на живот на хората, запазване и валоризиране на природното и
културно наследство и достигане на европейските параметри на жизнена среда.

Приет с решение № 32-9 от 27.03.2018 г.
на Общински съвет град Добрич.


