
ОТЧЕТ
НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
2018 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 №  32 - 9/27 март 2018 година на
Общински съвет. За изпълнение на поставените цели резервирахме финансов ресурс в Бюджет
2018 в размер на 42 950 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
2018 година от туристически данък  са 47 000 лева.

С изпълнението на Програмата целим да създадем условия за целогодишно устойчиво
развитие на туризма чрез повишаване на качеството и конкурентно-способността 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 26 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 2018 година в периода 16 - 18 май, като беше организиран от Общински
младежки център „Захари Стоянов“ - Добрич. В конкурсната програма се включиха 57
младежи в три възрастови групи от 17 български града и от 4 държави. Връчихме статуетката
на конкурса, специално изработена за целта и награди за първите три места в различните
възрастови групи. Гран При на конкурса получи представителят на Казахстан. Присъствието
на добричките изпълнители в трите възрастови групи е значително и впечатляващо.

2. Добруджанска черга от цветя

Планираното мероприятие не се проведе поради невъзможността да се произведе нужното
количество посадъчен материал.



3. Летни концерти в Градски парк „Свети Георги“

Търсенето на нетрадиционни места за събития, такива които предлагат възможност за
различно преживяване и приключение, е една от най-характерните тенденции днес. През
последните години все повече изкуството излиза от залите и слиза от сцените, за да се
реализира на открити публични пространства с цел артистичните идеи да стигнат лесно до
хората, както и да съдействат за социализирането на определено обществено място. По този
начин артистите отправят предизвикателство, ситуирайки творчеството си  в нетипични за
него контексти.

Община град Добрич подкрепя и насърчава подобни изяви, които дават възможност за
свободна комуникация на изкуството със своите почитатели.

На 13 юли 2018 година в Градски парк „Свети Георги“ на открита сцена се състоя
концертът „Лятно настроение“ на Квартет „Латин“, който бе посрещнат с голям интерес от
гражданите и гостите на града.

4. Рок концерт “September Sun Rock Fest“

На 7 и 8.09.2018 година в зоната на скейт – парка в Градски парк „Свети Георги“ се
проведе “September Sun Rock Fest“. 12 групи от цялата страна зарадваха рок-феновете със
своите хитове и взривиха публиката с много рок и метъл. В рамките на фестивала се
проведоха и много детски игри, състезания, пиеси, детско караоке и Рок – училище, което
позволи на най-малките да се докоснат до инструментите и да получат първият си музикален
урок.

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

1. Пленер  за  изработване на  късометражен  филм  за град Добрич  по зададена
тема.

Община град Добрич и CastFolio – българска онлайн платформа за развлекателната
индустрия организираха 48-часов филмов маратон на тема „Красив Добрич“. В дните около
празника на града от явилите се 45 кандидати бяха сформирани 5 екипа, които да създадат,
филмират, обработят и представят 10-минутни късометражни филми по предварително
зададена тема. Идеята е първите три спечелили конкурса да бъдат  прожектирани на редица
фестивали в страната, а през 2019 година и на международния филмов фестивал Берлинаре. С
първа награда беше отличен филма „Пътят към страстта“, разказващ историята на младеж в
търсене значението на снимка, която намира в местната библиотека заедно с писмо –
обръщение. Представянето на петте късометражни филма премина при голям интерес от
страна на градската общественост.

2. Конкурс за туристическо лого на град Добрич.

С  Решение  № 40 – 4/30.10.2018 г. на Общинси съвет град Добрич актуализирахме
Програмата  за   развитие  на туризма, като планирахме организирането и провеждането на
конкурс за туристическо лого, който наред с туристическият слоган  ще направят общината
разпознаваема и ще бъдат неразделна част при изработването на общински рекламни
материали.  Като членове на журито бяха привлечени  висококвалифицирани преподаватели,
художници, интелектуалци. От постъпилите 15 идейни предложения, комисия, назначена със



заповед на Кмета, допусна до оценяване 12. След задълбочена и аргументирана дискусия за
всеки от допуснатите 12 предложения, журито излъчи победител в конкурса – Христо
Викторов Христов. На финала подписахме договор за отстъпване безвъзмездно на авторското
право на ползване на произведението лого на град Добрич за срок от 10 години.

ПОСТИГНАТИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Средства по програмата                                         лева 42 950
Усвоени средства
1. Европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев” 20 000
2. Рок концерт “September Sun Rock Fest“ 5 000
3. Летни концерти 1 980
4. Конкурс за туристическо лого 3 734
5. Заснемане на късометражен филм за град Добрич 10 350

Общо усвоени средства: лева 41 064

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 № 47-5 от 26.03.2019 г.
на Общински съвет град Добрич.


